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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par lūgumraksta iesniedzēju uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvas un saistīto direktīvu piemērošanu Eiropas Savienības 
dalībvalstīs
(2011/2038(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tiesības iesniegt lūgumrakstus, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 227. pantā,

– ņemot vērā saņemtos lūgumrakstus, kas ietverti pielikumā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/98/EK1 par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvu 1999/31/EK2

par atkritumu poligoniem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK3 par atkritumu sadedzināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvu 2001/42/EK4

par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK5

par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK 
atcelšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK6

ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar 
ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 
85/337/EEK un 96/61/EK (IVN),

– ņemot vērā Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsa, Dānija, 1998. gada 
25. jūnijs),

– ņemot vērā ekspertu 2011. gada jūlija pētījumu „Atkritumu apsaimniekošana Eiropā: 
galvenās problēmas un labākā prakse”.

– ņemot vērā Reglamenta 202. panta 2. punktu,

                                               
1 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 4. lpp.
3 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
4 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
5 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
6 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā Lūgumrakstu komiteja 2004.–2010. gadā ir saņēmusi un paziņojusi par 
pieņemamiem 114 lūgumrakstus, kuros ir minēti šā reglamentējošā satvara iespējamie 
pārkāpumi, no šādām dalībvalstīm: Itālijas, Grieķijas, Francijas, Spānijas, Īrijas (vairāk 
nekā 10 lūgumraksti), Bulgārijas, Apvienotās Karalistes, Polijas, Rumānijas, Vācijas (3–
10 lūgumraksti), Austrijas, Ungārijas, Lietuvas, Maltas, Portugāles un Slovākijas (no 
katras 1 lūgumraksts),

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja ir izstrādājusi piecus ziņojumu projektus par izpētes 
braucieniem saistībā ar lūgumrakstiem par atkritumiem uz Īriju1, Fos-sur-Mer (Francijā)2, 
Path Head poligonu (Apvienotajā karalistē)3, Kampāniju (Itālijā)4 un Velvu (Spānijā)5,

C. tā kā lūgumraksti par vides jautājumiem konsekventi ir galvenā saņemto lūgumrakstu 
grupa un lūgumraksti par atkritumiem ir svarīga apakšgrupa un pilsoņus visā ES ļoti tiešā 
veidā skar rūpes par atkritumiem, proti, attiecībā uz procedūras atļaušanu jaunām 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtām vai esošo iekārtu ekspluatācijai, ko papildina arī 
bažas par atkritumu apsaimniekošanu kopumā,

D. tā kā lielākais vairums lūgumrakstu saistībā ar atkritumiem attiecas uz atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām, no kuriem aptuveni 40 % attiecas uz procedūras atļaušanu 
jaunām iekārtām un vēl 40 % attiecas uz esošo iekārtu ekspluatāciju (no tiem 75 % 
attiecas uz atkritumu poligoniem, bet 25 % — uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām), 
turpretī pārējie lūgumraksti attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas problēmām kopumā,

E. tā kā jaunākie Statistikas biroja dati (2009) liecina, ka ES pilsonis gada laikā saražo vidēji 
513 kg atkritumu, pie tam daudzās jaunajās dalībvalstīs šis rādītājs ir stipri zem vidējā 
līmeņa, bet visvairāk atkritumu tiek saražots rūpnieciski attīstītākajās valstīs,

F. tā kā tās valstis, kas saražo visvairāk atkritumu, arī pārstrādā, kompostē un sadedzina 
visvairāk atkritumu enerģijas ieguves nolūkos un tuvojas līmenim, kad nekas vairs 
neatliek apglabāšanai poligonos, vai jau ir sasniegušas šādu līmeni, turpretī tās
dalībvalstis, kas gada laikā saražo vismazāk atkritumus, arī apglabā visvairāk atkritumus 
poligonos un daudz mazāku daļu pārstrādā un sadedzina,

G. tā kā Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem (Atkritumu pamatdirektīva)6 ir paredzēti 
noteikumi, kuru mērķis ir aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nepieļaujot un samazinot 
atkritumu saražošanas un apsaimniekošanas nelabvēlīgo ietekmi un samazinot resursu 
izmantošanas ietekmi kopumā, kā arī uzlabojot šādas izmantošanas efektivitāti, nodrošinot 
labumu ES pilsoņiem veselības un labklājības jomā un tajā pašā laikā panākot atkritumu 
ekoloģiski ilgtspējīgu apglabāšanas metodi,

H. tā kā Atkritumu pamatdirektīvā paredzētajai atkritumu apsaimniekošanas stratēģijai ir 
                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/EK.
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jāgarantē visu atkritumu savākšana un nosūtīšana uz atbilstošo atkritumu apstrādes iekārtu 
tīklu atgūšanas vai galīgas apglabāšanas nolūkā, kam jāietver arī pasākumi atkritumu 
saražošanai izcelsmes punktā,

I. tā kā Atkritumu pamatdirektīvas transponēšanas termiņš bija 2010. gada decembris un to 
ir transponējušas tikai sešas dalībvalstis, Komisija veic aktīvus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka arī pārējās dalībvalstis steidzami pabeidz šīs direktīvas transponēšanu un 
sāk tās īstenošanu,

J. tā kā sadzīves atkritumi jāapsaimnieko saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantā 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas ietver atkritumu rašanās novēršanu 
un saražotā atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, 
reģenerāciju (piemēram, enerģijas iegūšanai) un apglabāšanu,

K. tā kā efektīva resursu izmantošana ir viens no galvenajiem mērķiem Europe 2020
stratēģijā un ar Atkritumu pamatdirektīvu ir noteikts mērķis pārstrādāt 50 % no sadzīves 
atkritumiem, kas visām dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2020. gadam,

L. tā kā finanšu resursu trūkums un neefektīvas administratīvās procedūras ir divi galvenie 
iemesli, kādēļ neizdodas izstrādāt Atkritumu pamatdirektīvai atbilstošu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu,

M. tā kā svarīgs faktors, kas bieži netiek ievērots, ir tas, ka pārstrādes rūpniecība var radīt līdz 
pat pusmiljonam darba vietu, jo noteikti atkritumu veidi ir rentabls resurss, kas var 
veicināt vides ilgtspējību,

N. tā kā bioatkritumu apsaimniekošana ES joprojām ir salīdzinoši neattīstīta un ir jāpilnveido 
pašreiz spēkā esošie tiesību akti un jāizstrādā efektīvākas metodes,

O. tā kā atbilstībai ES mērķiem attiecībā uz atkritumu savākšanu, pārstrādi un atkritumu 
poligonu novirzīšanu ir jāpaliek prioritātei,

P. tā kā dalībvalstīm — valsts, reģionālā un vietējā līmenī — jāpatur prātā galvenā atbildība 
par ES tiesību aktu īstenošanu un tā kā ES ir atbildīga pilsoņu priekšā par atkritumu 
politikas īstenošanas nodrošināšanu, bet tai nav pienācīgu līdzekļu, lai piemērotu šos 
tiesību aktus,

Q. tā kā lūgumrakstu iesniegšanas procesā pilsoņi pauž sajūtu, ka valsts iestādes nekontrolē 
situāciju un dažreiz tās nav gatavas veikt nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu savu 
ieguldījumu risinājumu meklēšanā, tas ir iedragājis uzticību, kas turpina samazināties līdz 
atklātai konfrontācijai un bezdarbībai,

R. lai gan nesenā pētījumā1, ko Komisija veica, lai izpētītu, vai ir iespējams izveidot ES 
atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanas aģentūru, ir uzsvērts, ka daudzas 
dalībvalstis nespēj nedz pienācīgi sagatavot atkritumu apsaimniekošanas plānus, nedz arī 
veikt inspekcijas, pārbaudes un citas darbības, lai pienācīgi īstenotu tiesību aktus 

                                               
1 Pētījums par atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanas aģentūras izveides iespējamību, pārskatīts 
nobeiguma ziņojums, 2009. gada 7. decembris.
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atkritumu apsaimniekošanas jomā,

S. tā kā šajā pētījumā ir konstatēta augsta neatbilstība pakāpe, nelegāla atkritumu izgāšana un 
nosūtīšana, liels daudzums pilsoņu sūdzību, lietas Eiropas Kopienu tiesā saistībā ar tiesību 
aktu pārkāpumiem un tātad nepietiekami aizsargāta sabiedrības veselība un vide un nav 
sasniegts primārais ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu mēŗkis,

T. tā kā īstenotās uzraudzības un kontroles procedūras, ar ko nodrošina, ka sadzīves atkritumi 
netiek piesārņoti ar toksiskajiem atkritumiem, dažreiz ir vājas vai neeksistē vispār un tā 
rezultātā tiek piesārņoti atkritumu poligoni un sadedzināšanas iekārtas; tā kā jāuzsver, ka 
toksisko atkritumu iznīcināšana, tos sadedzinot sadzīves atkritumu dedzināšanai 
paredzētajās iekārtās, ir kategoriski aizliegta,

U. tā kā padziļināta lūgumrakstu analīze apstiprina, ka tiesību akti, ar ko nodrošina 
ekoloģiski ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas funkcionēšanu, lielākoties ir 
pieņemti un ka galvenās problēmas ir saistītas ar šo tiesību aktu īstenošanu un izpildi, un 
95 % lūgumrakstu attiecas uz pārkāpumiem vietējo vai reģionālo pašvaldību līmenī,

V. tā kā viens no kritiskajiem faktoriem, kas konstatēti šajā situācijā, ir izpratnes, 
administratīvo spēju un finanšu un citu resursu trūkums vietējā līmenī,

W. tā kā Komisija ir palielinājusi atbalstu — tostarp 2005.–2006. gadā piešķīrusi 
EUR 4,1 miljardu — ES atkritumu tiesību aktu īstenošanas un izpildes uzlabošanai valsts 
līmenī; tā kā 2009. gada beigās tomēr ar atkritumiem bija saistīti 20 % no visām 
pārkāpuma procedūrām vides jomā,

X. tā kā maksa par atkritumu sliktu apsaimniekošanu ir augsta un atkritumu eksportēšana no 
viena reģiona un otru ir ļoti dārga (vienā gadījumā tika aprēķināts, ka tādējādi radušās 
papildu izmaksas EUR 1,1 miljarda apmērā),

Y. tā kā, lai gan atkritumu tiesību aktu īstenošana ES ir valsts iestāžu pienākums, 60 % no 
sadzīves atkritumiem un 75 % no uzņēmumu radītajiem atkritumiem apstrādā privātie un 
starptautiskie uzņēmumi, un tas gada laikā rada EUR 75 miljardu apgrozījumu1,

Z. tā kā jauna atkritumu poligonu un sadedzināšanas iekārtu izveide ir reglamentēta 
I.9. pielikumā Direktīvai par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)2, kurā noteikta prasība 
par ietekmes uz vidi novērtējumu (4. panta 1. punkts) vai vismaz iepriekšēju pārbaudi 
(4. panta 2. punkts), ja poligons atbilst II pielikuma 11.b punktam,

AA. tā kā atļauju piešķiršana attiecībā uz poligoniem ir reglamentēta IVN direktīvas 
II pielikumā, ja tiem „var būt nozīmīga ekoloģiskā ietekme”, un tai piemēro dalībvalstu 
noteiktos minimālos kritērijus,

AB. tā kā IVN direktīvas 6. panta 4. punktā ir noteikts, ka „attiecīgajai sabiedrības daļai 
laikus dod reālas iespējas piedalīties vides lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas minēta 
2. panta 2. punktā, un tālab tai ir tiesības sniegt atsauksmes un paust viedokļus 

                                               
1 FEAD „Briseles deklarācija”, 2011. gada 15. februāris.
2 85/337/EEK.
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kompetentajai iestādei, kamēr vēl tiek izskatītas visas iespējas un nav pieņemts lēmums 
attiecībā uz atļaujas piešķiršanas lūgumu”,

AC. tā kā gan ES direktīvās, gan Orhūsas Konvencijā ir īpaša atsauce uz pieeju 
informācijai un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par vides jautājumiem,

AD. tā kā daudzi lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka atļauju piešķiršanas procedūra 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtām nav pilnīgi atbilstoša ES tiesību aktiem, jo īpaši 
IVN un sabiedriskās apspriešanas jomā,

AE. tā kā gadījumā, ja atļaujas atbilst direktīvā izklāstītajiem parametriem un ir veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums, Komisija nav tiesīga iejaukties valsts varas iestāžu 
pieņemtajos lēmumos; tomēr, tā kā dažas dalībvalstis nav veikušas rūpīgus IVN pirms 
atļauju piešķiršanas atvērt vai paplašināt atkritumu poligonus vai celt atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas,

AF. tā kā juridisko procedūru var sākt vienīgi tad, kad dalībvalstis ir apstiprinājušas 
projektu; tā kā pilsoņiem ir grūti saprast, ka ES nevar iejaukties, līdz nav pabeigta visa 
procedūra un izdota licence,

AG. tā kā pilsoņi bieži vien pauž savas bažas sabiedriskās apspriešanas procesā un 
ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā,

AH. tā kā tiek apstrīdētas jaunu poligonu atrašanās vietas, jo lūgumrakstu iesniedzēji 
uzskata, ka tās atrodas aizsargājamās vides un kultūras zonās, kā tas minēts lūgumrakstos 
attiecībā uz plānu atvērt jaunu poligonu Vezuva nacionālajā parkā,

AI. tā kā pilsoņi baidās, ka tas nelabvēlīgi iespaidos viņu veselību un labklājību, un tas daļēji 
izskaidro dažus faktorus, uz ko pamatotas kampaņas, kuru nolūks ir iebilst pret valsts 
iestāžu ierosinātajām atkritumu sadedzināšanas iekārtu un jaunu atkritumu poligonu 
atrašanās vietām,

AJ. tā kā Atkritumu poligonu direktīvā ir noteikti parametri darbības atļauju izsniegšanai un 
kopīgām uzraudzības procedūrām ekspluatācijas un aprūpes pēcslēgšanas fāzēs un tā kā 
šos noteikumus nepiemēro poligoniem, kas slēgti pirms šīs direktīvas transponēšanas; tā 
kā šajā direktīvā norādītie kritēriji attiecas uz atrašanās vietu, ūdens kontroli un 
izskalojuma regulēšanu, zemes un ūdens aizsardzību, gāzu kontroli, traucējumiem un 
apdraudējumu, stabilitāti un šķēršļiem,

AK. tā kā Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus — proti, to, saistībā ar 
kuru ir plānots izpētes brauciens uz Path Head (Apvienotajā Karalistē) — attiecībā uz 
poligoniem tiešā tuvumā dzīvojamajām mājām un tādiem poligoniem, kuru dēļ iedzīvotāji 
ir pakļauti kaitīgiem izgarojumiem, palielinātam gaisa piesārņojumam un parazītu 
izplatībai savu mājokļu tuvumā, tā kā, ņemot vērā, ka ES tiesību aktos nav noteikti 
konkrētāki kritēriji attiecībā uz poligonu atrašanās vietas tuvumu dzīvojamajām mājām, 
skolām un slimnīcām, nosakot konkrētas prasības cilvēku veselības un vides aizsardzības 
nodrošināšanai, tomēr piemēro līgumos noteikto subsidiaritātes principu,

AL. tā kā lūgumrakstos par atkritumu poligoniem bieži ir paustas bažas saistībā ar 
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iespējamo gruntsūdeņu piesārņošanu, jo vecajiem poligoniem var nebūt izolācijas, kas 
nepieļauj izplūdi ūdens nesējslāņos, vai izolācija var būt bojāta un var rasties aizdomas 
par izplūdi, vai arī poligons var atrasties uz ģeoloģiski nestabilas zemes un pārāk tuvu 
gruntsūdeņiem/dzeramā ūdens rezervēm,

AM. tā kā Komisija ziņo, ka kopš 2001. gada ir izdarīti 177 Atkritumu poligonu direktīvas 
pārkāpumi un nesen veiktā inventarizācijā ir konstatēti vismaz 619 nelegāli atkritumu 
poligoni visā ES,

AN. tā kā lūgumrakstos un sūdzībās Komisijai ir sniegtas liecības par daudziem nelegāliem 
atkritumu poligoniem, kas darbojas bez atļaujām, lai gan precīzs to skaits nav zināms, jo 
nav veikta pienācīga uzraudzība,

AO. tā kā jāatceras, ka atkritumu noglabāšana poligonā jāapsver vienīgi tad, ja nav citu 
iespēj; tā kā valsts iestādes dažās dalībvalstīs, kurās ir zemāks atkritumu rašanās 
novēršanas un atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas līmenis, var būt spiestas 
paplašināt esošos — pat prasībām neatbilstošos — poligonus vai īstermiņā atvērt jaunus, 
lai varētu aizvākt atkritumus,

AP. tā kā tādu atkritumu sadedzināšanas iekārtu uzmantošana, kuras atrodas zemu 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā, ir ierasta un pilsoņu atzīta prakse tajās valstīs, 
kuras uzskata par sasniegušām augstu attīstību Atkritumu apsaimniekošanas direktīvai un 
kuras šajā procesā atgūst enerģiju, un tā kā arī valstis, kas līdz šim nav praktizējušas 
atkritumu dedzināšanu, var atzīt to par nepieciešamu un izdevīgu, lai samazinātu 
neizdarītos darbus,

AQ. tā kā to var darīt vienīgi tad, ja tas tiek stingri kontrolēts un tiek ievērotas attiecīgās 
ES tiesību aktu prasības, un, paturot prātā, ka šādi pasākumi var radīt saprotamu pretestību 
to iedzīvotāju vidū, kurus tie tieši iespaido un kuri raizējas par to ietekmi uz savu veselību,

AR. tā kā jāatzīst, ka jaunākās tehnoloģijas ir būtiski samazinājušas emisiju daudzumu; tā 
kā noteiktās dalībvalstīs — jo īpaši tajās, kur lielos apjomos dedzina atkritumus —
vietējie iedzīvotāji, šķiet, ir piekāpīgāki, iespējams, tādēļ, ka atzīst labumu, ko sniedz 
atkritumu sadedzināšanas iekārtās saražotais siltums vai enerģija, kā arī tādēļ, ka 
informācija par to funkcionēšanu ir pārredzama un pieejama,

AS. tā kā pret atļaujām izveidot atkritumu sadedzināšanas iekārtas līdzīgu iemeslu dēļ ir 
līdzīga pretestība kā pret atkritumu poligonu izveidi, uzsverot bailes par gaisa 
piesārņošanu un nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrības veselību un/vai aizsargājamajām 
ekoloģiskajām zonām,

AT. tā kā valsts iestādes bieži vien izvēlas izveidot atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
teritorijās, kur jau ir ļoti piesārņots gaiss, tā kā nedrīkst ignorēt kopējo ietekmi uz šīs 
teritorijas iedzīvotāju veselību un tā kā bieži vien netiek pētītas alternatīvas metodes 
atkritumu iznīcināšanai un enerģijas ražošanai metanizācijas ceļā,

AU. tā kā noteikto mērķu sasniegšanai atkritumu pārstrādes un atkritumu rašanās 
novēršanas jomā ir nepieciešama aktīva pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, labāka 
ieinteresēto pušu līdzdalība un lielāka sabiedrības informētība,
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AV. tā kā visos Lūgumrakstu komitejas izpētes misiju ziņojumos par atkritumu 
jautājumiem ir minēta nepietiekama vai neesoša saziņa starp pilsoņiem un varas iestādēm, 
ko dažos gadījumos pierāda vardarbīgas pilsoņu demonstrācijas, par kurām raksta presē,

AW. tā kā ir nepieciešama pilnīga pilsoniskās sabiedrības un visu ieinteresēto pušu 
iesaistīšanās un stipri lielāka sabiedrības informētība,

AX. tā kā Lūgumrakstu komitejai nav preventīvas vai tiesu spriešanas kompetences, bet tā 
spēj aizsargāt pilsoņu intereses, sadarbojoties ar atbildīgajām varas iestādēm, lai rastu 
risinājumus vai izskaidrojumus lūgumrakstos minētajām problēmām,

1. aicina dalībvalstis nekavējoties transponēt Atkritumu apsaimniekošanas direktīvu un 
nodrošināt pilnīgu atbilstību visām tās prasībām, jo īpaši izstrādāt un īstenot visaptverošus 
atkritumu apsaimniekošanas plānus;

2. mudina dalībvalstis paātrināt uzlabotas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanu 
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvu;

3. aicina valsts iestādes atzīt, ka ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai izveidotu pareizas 
atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, infrastruktūru un iekārtas lielākajā daļā 
dalībvalstu, un uzskata, ka tām ir jāapsver atbilstošas daļas iezīmēšana šim nolūkam no 
kohēzijas fondu resursiem vai arī jālūdz tiešais finansējums Eiropas Investīciju bankai;

4. uzskata, ka jāpastiprina iespējas veikt vietas apskates un izpildīt tiesību aktu noteikumus 
gan dalībvalstu, gan ES līmenī, lai nodrošinātu labāku atbilstību atkritumu 
apsaimniekošanas tiesību aktiem, un tādēļ mudina dalībvalstis pastiprināt savas iespējas 
veikt apskates, īstenot uzraudzību un veikt citas darbības visos atkritumu 
apsaimniekošanas ķēdes posmos, lai labāk izpildītu atkritumu apsaimniekošanas tiesību 
aktus;

5. pieprasa sniegt konkrētākus norādījumus kompetentajām iestādēm, lai palīdzētu tām 
pareizi īstenot atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktus, bet atzīmē, ka pašlaik Eiropas 
līmenī pieejamie resursi ir nepietiekami; tādēļ uzskata, ka jāveic papildu finansiālie un 
administratīvie pasākumi, lai sniegtu precīzākus norādījumus un nodrošinātu atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē strādājošo amatpersonu apmācības iespējas;

6. pieprasa, lai Komisija identificē sistemātiskākos trūkumus ar atkritumiem saistīto 
direktīvu īstenošanā dalībvalstīs un pievērš vairāk uzmanības šiem trūkumiem, piemēram, 
neatbilstošiem atkritumu apsaimniekošanas iekārtu tīkliem, pārmērīgai atkritumu poligonu 
izmantošanai vai sliktiem atkritumu pārstrādes rādītājiem;

7. uzskata, ka jaunas ES aģentūras izveide atkritumu apsaimniekošanas jomā nav vēlama un 
ka pašreizējā iestāžu struktūra ES līmenī — kuras pamatā ir Komisijas Vides 
ģenerāldirektorāts un Eiropas Vides aģentūra, kas ir pieredzes un izcilības centrs — ir 
rentablāka, lai gan tā ir papildus jāpastiprina, lai nodrošinātu aktīvāku pārraudzību un 
izpildi;

8. uzskata, ka Eiropas Vides aģentūra varētu palīdzēt šajā procesā un tai varētu būt 
konstruktīvāka loma ziņošanā par dalībvalsts atkritumu apsaimniekošanas stratēģijām un 
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trūkumu identificēšanā, novērtējot dalībvalstu sagatavoto atkritumu apsaimniekošanas 
plānu atbilstību ES tiesību aktiem;

9. uzskata, ka, varas iestādēm ciešāk sadarbojoties gan vietējā, gan reģionālā līmenī, var 
efektīvāk noteikt labākās prakses modeļus; atzīmē, ka Reģionu komitejai, organizācijai 
Municipal Waste Europe un FEAD, Eiropas federācijai, kas pārstāv atkritumu 
apsaimniekošanas nozari, varētu būt lietderīgāka loma šādas labākās prakses apmaiņā un 
tādējādi tās varētu palīdzēt iegūt to iedzīvotāju uzticību, kurus skar atkritumu politikas 
īstenošana;

10. aicina dalībvalstis, kas saskaras ar izteiktu atkritumu krīzi, apsvērt faktu, ka efektīvākas 
atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, kurās paredzēta atkritumu otrreizēja izmantošana, 
pārstrāde un enerģijas reģenerācija no atkritumiem, rada iespējas gan izveidot darba 
vietas, gan palielināt ienākumus, tajā pašā laikā nodrošinot vides ilgtspējību;

11. mudina Komisiju un dalībvalstis šajā sakarā veicināt lielāku iedzīvotāju informētību par 
vides jautājumiem un efektīvas atkritumu apsaimniekošanas priekšrocībām;

12. uzskata, ka ciešāka dalībvalstu varas iestāžu un Lūgumrakstu komitejas sadarbība, 
izskatot vietējiem pilsoņiem aktuālos jautājumus, būtu lieliska iespēja atvieglot dialogu 
starp atbildīgajām varas iestādēm un vietējām kopienām par atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģijām un dažos gadījumos var būt efektīvs līdzeklis vietēja mēroga strīdu izšķiršanai;

13. ierosina vienoties par kopīgiem ES standartiem attiecībā uz krāsu marķējumiem atkritumu 
kategorijām šķirošanas un pārstrādes nolūkos, lai atvieglotu un uzlabotu pilsoņu līdzdalību 
un izpratni par atkritumu apsaimniekošanas procesu, un uzskata, ka tas var palīdzēt 
dalībvalstu centienos būtiski un ātri palielināt pārstrādāto atkritumu daudzumu;

14. mudina veidot drīzu un efektīvu dialogu starp atbildīgajām vietējām un reģionālajām varas 
iestādēm un vietējiem iedzīvotājiem plānošanas posmos pirms lēmumu pieņemšanas par 
atkritumu pārstrādes iekārtu celtniecību;

15. uzsver, ka ir fundamentāli svarīgi pareizi un pilnībā īstenot Direktīvu par ietekmes uz vidi 
novērtējumu un pienācīgi koordinēt atļauju izsniegšanas procedūras saskaņā ar vides 
tiesību aktiem;

16. pieprasa, lai dalībvalstis nodrošina pilnīgu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, pirms 
tiek pieņemts lēmums būvēt jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu, proti, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu vai metanizācijas iekārtu, vai — sliktākajā gadījumā — atkritumu 
poligonu; uzskata, ka šādiem novērtējumiem jābūt obligātiem;

17. saprot, ka dažos gadījumos ir jāpieņem steidzami lēmumi, lai pārvarētu akūtas atkritumu 
krīzes vai novērstu krīžu padziļināšanos, bet uzsver, ka šajos gadījumos ir jāgarantē 
pilnīga esošo ES tiesību aktu ievērošana, jo īpaši, ja no tā ir atkarīga vietējo iedzīvotāju 
veselība un labklājība ilgtermiņā;

18. ir pārliecināts, ka jāuzlabo dialogs starp valsts iestādēm, uzņēmumiem privātajā sektorā un 
attiecīgajiem iedzīvotājiem un jānodrošina pilsoņiem labāka pieeja objektīvai 
informācijai, vajadzības gadījumā īstenojot efektīvākus mehānismus administratīvo un 
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tiesu pārbaužu veikšanai;

19. uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējus varētu mudināt pilnībā izmantot šos mehānismus, ja 
tādi pastāv, un tie varētu būt efektīvāki un ātrāki nekā pasākumi ES līmenī, jo īpaši 
saistībā ar atsevišķām atkritumu pārstrādes iekārtām;

20. mudina Komisiju ierosināt skaidrākus un konkrētākus kritērijus atkritumu poligonu 
izvietošanai dzīvojamo māju, skolu un veselības aprūpes iestāžu tuvumā, lai nodrošinātu 
stabilākas garantijas pret iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai un videi; patur prātā, 
ka pastāv dažādi faktori un vietēja mēroga apsvērumi, kas jāņem vērā, pilnībā ievērojot 
subsidiaritātes principu;

21. iesaka dalībvalstu varas iestādēm sadarboties, jo īpaši, plānojot atkritumu pārstrādes 
iekārtu izveidi pierobežu zonās, un nodrošināt pārrobežu ietekmes novērtēšanu, ņemot 
vērā informāciju, kas ir svarīga visiem pilsoņiem un ieinteresētajām personām;

22. mudina Komisiju pilnībā atzīt saikni starp efektīviem vides tiesību aktiem attiecībā uz 
vēsturiskā mantojuma vietām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un veicināšanu 
(piemēram, saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu, Biotopu direktīvu un Savvaļas putnu 
direktīvu), no vienas puses, un IVN un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu 
un tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, no otras puses;

23. mudina Komisiju kompetences robežās nodrošināt atbilstību ES tiesību aktos noteiktajām 
procesuālajām prasībām (ietekmes uz vidi novērtējums, sabiedriskā apspriešana), tostarp 
prasībām, kas iekļautas direktīvās attiecībā uz dabas un vēstures mantojuma vietu 
aizsardzību;

24. uzskata, ka jāizmanto tikai oficiāli akreditēti poligoni, kas atbilst ES Atkritumu poligonu 
direktīvai un kam izdotas tiesību aktos paredzētās atļaujas, un to atrašanās vieta skaidri 
jānorāda un jāreģistrē, turpretī visi pārējie poligoni un izgāztuves jāpasludina par 
nelegālām, faktiski jāslēdz, jānostiprina un jāatveseļo, un to tuvējā apkārtne efektīvā veidā 
jāuzrauga, lai konstatētu visas iespējamās negatīvās sekas;

25. uzskata, ka ir nepieciešams publiski un skaidri noteikt atkritumu pieņemšanas kritērijus, 
kā arī izveidot efektīvu izsekojamības sistēmu (jo īpaši bīstamajiem) atkritumiem, lai 
nodrošinātu, ka uz poligonu vai sadedzināšanas iekārtu transportē un tur iznīcina tikai 
piemērotus atkritumus; uzskata, ka visās dalībvalstīs konsekventi jāpiemēro regulāras, 
nepieteiktas pārbaudes izlases veidā un pārbaužu veikšanas procedūras;

26. mudina noteikt kopīgus kritērijus, lai izmērītu sadedzināšanas iekārtu radīto emisiju 
pamatvērtības un lai sabiedrība ar šiem mērījumiem varētu iepazīties tiešsaistē, reālajā 
laikā, nolūkā iegūt vietējo kopienu uzticību, kā arī izveidot efektīvu brīdināšanas sistēmu 
gadījumā, ja veidojas kādas anomālijas;

27. atgādina dalībvalstīm, ka to pienākums ir efektīvi uzraudzīt un pārraudzīt atbilstību visiem 
ES standartiem un atļaujām, un mudina tās nodrošināt atbilstoša un kompetenta personāla 
atlasi šīs funkcijas veikšanai, tostarp biežai vietas apskatei;

28. aicina visas dalībvalstis veikt pasākumus, lai sekmētu esošo vai plānoto atkritumu 
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apsaimniekošanas iekārtu labāku pieņemšanu tuvējās apkārtnes iedzīvotāju vidū, skaidri 
pierādot, ka varas iestādes, kas izdod atļaujas un veic pasākumus, pienācīgā un pilnīgi 
pārskatāmā veidā ievēro noteikumus;

29. iesaka noteikt atbilstošus un atturošus naudas sodus un sankcijas par nelegālu atkritumu 
iznīcināšanu, jo īpaši toksisko un bīstamo atkritumu gadījumā, daļēji, lai kompensētu 
videi nodarīto kaitējumu saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā”;

30. sniedz norādījumus savam priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vairums Eiropas pilsoņu gaida, ka valsts iestādes nodrošinās lietderīgus un efektīvus 
sabiedriskos pakalpojumus veselības aprūpes, izglītības, transporta un drošības jomā. Tomēr 
aizvien vairāk lūgumrakstu tiek iesniegts saistībā ar valsts iestāžu šķietamo nespēju daudzās 
valstīs rast apmierinošu risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmai.

Eiropas Savienība ir pieņēmusi ļoti daudzus tiesību aktus, kas piemērojami visās dalībvalstīs, 
lai nodrošinātu tiesisko regulējumu attiecībā uz mūsdienu dzīvesveida nenovēršamo rezultātu, 
proti, visām lietām, kuras mēs izmetam atkritumos mājās, darba vietās, slimnīcās, rūpniecības 
uzņēmumos utt. Visiem ir acīmredzams, ka nespēja risināt šos jautājumus un noteikt veicamo 
pasākumu prioritātes šajā ziņā nelabvēlīgi iespaido ne tikai cilvēku veselību un labklājību, bet 
arī planētas dzīvotspēju un tās vidi visplašākajā nozīmē.

Spriežot pēc saņemtajiem lūgumrakstiem, pieaug daudzu vietējo kopienu bažas, un tas liecina 
par to, ka atkritumu apsaimniekošana kļūst par būtisku politisku un sociālu problēmu un 
cilvēki gaida, ka Eiropas Savienība, kas pieņem šādus tiesību aktus, to novērsīs. No tā 
patiešām ir atkarīga uzticība ES tiesību aktiem1.

Atkritumu apsaimniekošanas nozare Eiropas Savienībā ir valsts atbildības joma, ko bieži vien 
vada privātas intereses un starptautiski uzņēmumi, kuri apstrādā 60 % no sadzīves 
atkritumiem un 75 % no atkritumiem, ko saražo uzņēmumi, un kuru apgrozījums gadā 
pārsniedz 75 miljardus eiro2.Lielākie no šiem uzņēmumiem, Onyx (Veolia) un Sita (Suez), ir 
pārstāvēti divās trešdaļās ES dalībvalstu, un katrs nodarbina vairāk nekā 500 000 cilvēku. Šie 
uzņēmumi tāpat kā daudzi citi, piemēram, Remondis un FCC, ir pieredzējuši un profesionāli 
uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iegūt un saglabāt labu profesionālo reputāciju saistībā ar saviem 
galvenajiem uzdevumiem atkritumu cikla apsaimniekošanā. Tādēļ atkritumu apsaimniekošana 
ir ne tikai sabiedrisks pakalpojums, bet arī ienesīga uzņēmējdarbība, un šajā sakarā valsts 
iestāžu uzdevums ir nodrošināt pienācīgu pārraudzību un stingri piemērot atkritumu 
apsaimniekošanas tiesību aktus un noteikumus.

Analizējot ES dalībvalstu īstenotās atkritumu apsaimniekošanas politikas nostādnes, ir iegūta 
ļoti pretrunīga informācija. Vairākas dalībvalstis, tostarp Dānija, Nīderlande, Austrija un 
Zviedrija, ir ļoti progresīvas; no šo valstu pilsoņiem patiešām nav saņemti lūgumraksti ar 
bažām par atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr daudzas citas ES valstis stipri atpaliek 
atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju īstenošanā, un šajā sakarā pagātnes mantojums un 
pārmērīgā atkritumu poligonu izmantošana saistībā ar nepieciešamību mainīt attieksmi pret 
atkritumu iznīcināšanu3 ir bijis iemesls nopietniem ES tiesību aktu pārkāpumiem. 

„Atkritumu hierarhija” nosaka prioritātes atkritumu rašanās novēršanai un apsaimniekošanai 
un, pretstatā agrākajai direktīvai, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas 4. pantu 

                                               
1 Sk. darba dokumentu „Par lūgumrakstu iesniedzēju uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvas un saistīto direktīvu piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs”, DT867298.
2 FEAD „Briseles deklarācija”, 2011. gada 15. februāris.
3 „Atkritumu kultūra” ir termins, kas norāda uz nepieciešamību izglītot pilsoņus par to, kā atšķirt dažādus 
sadzīves atkritumu veidus, un par atbilstošajām „atkritumu hierarhijas” prasībām, proti, attiecībā uz atkritumu 
rašanās novēršanu, atlasi un pārstrādi — šo obligāto prasību izpildei ir jākļūst pašsaprotamai ikvienā 
mājsaimniecībā.
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tā kļūst obligāta: atkritumu rašanās novēršana, sagatavošana otrreizējai izmantošanai, 
pārstrāde un cita veida reģenerācija, tostarp enerģijas reģenerācija, un iznīcināšana, drošā 
veidā sadedzinot vai — sliktākajā gadījumā — apglabājot atkritumu poligonā. 

Komiteja atzīst, ka jaunajām dalībvalstīm, no kurām dažas šajā ziņā ir īpaši atpalikušas, jo 
tām trūkst agrāko administratīvo un tehnisko spēju atkritumu nozarē, pilnīgi noteikti būs 
nepieciešams laiks, lai tās attīstītu standartiem atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas 
prasmes. Tomēr šīm valstīm nevajadzētu apšaubīt saskaņotas atkritumu politikas īstenošanas 
steidzamību. Pārējām dalībvalstīm nav šādu attaisnojumu.

2011. gada janvārī Komisija ziņoja, ka kopš Atkritumu poligonu direktīvas īstenošanas 
termiņa beigām 2001. gadā ir uzsāktas 177 pārkāpuma procedūras saistībā ar poligoniem. 
Turklāt Komisija ir aprēķinājusi, ka ES joprojām tiek izmantoti vismaz 619 nelegāli poligoni. 
Papildus tam aptuveni 1000 poligonu neatbilst prasībām, un tie ir vai nu jāmodernizē, vai 
jāslēdz, cik drīz vien iespējams — periodā no 2004. gada līdz 2006. gadam slēdza aptuveni 
3300 poligonus.

Savā stratēģiskajā ziņojumā par atkritumu rašanās novēršanu un pārstrādi Komisija skaidri 
parāda, ka tā dara visu iespējamo, lai atrisinātu atkritumu apsaimniekošanas jautājumu1. Tajā 
aprakstīti Komisijas vidēja termiņa priekšlikumi un ierosināts atkritumu apsaimniekošanas 
politikā ieviest tā saukto „aprites cikla skatījumu”. Tomēr šajā ziņojumā nav mēģināts saukt 
vārdā vai kaunināt tās dalībvalstis, kas nepiemēro pastāvošās direktīvas, un nav arī aplūkots, 
kādu veidu problēmas radušās gadu gaitā un joprojām pastāv. 

Šajā sakarā jāatgādina, ka daudzām no minētajām pārkāpuma procedūrām mērķis ir 
nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, bet, raugoties no lūgumrakstu iesniedzēju viedokļa, ir 
jādara vairāk, lai nodrošinātu pienācīgus uzraudzības pasākumus attiecībā uz tiesību aktu 
faktisko īstenošanu. Šajā ziņā tiesību aktu izpilde dalībvalstīs ir kritiski svarīga. Arī Komisija 
atzīst, ka šajā aspektā ir jādara vairāk, un ierosina izstrādāt proaktīvāku verifikācijas 
procedūru kopā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu par atbilstību prasībām. Tomēr arī šajā sakarā 
referents uzskata, ka tas pietiekami nerisina daudzu pamatoto lietu steidzamību, kam 
lūgumrakstu iesniedzēji ir pievērsuši komitejas uzmanību.

Ar atkritumu apsaimniekošanas procesu, lai gan krietni agrākā posmā, ir cieši saistītas 
ES direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu un pilsoņu piekļuvi informācijai vides jomā. 
Neatkarīgi no tā, vai plānus izstrādā atkritumu sadedzināšanas iekārtām, metanizācijas 
iekārtām vai atkritumu poligoniem, visām dalībvalstīm un to reģioniem un pašvaldībām ir 
pilnībā jāievēro šajās direktīvās noteiktās ES procedūras. No lūgumrakstu iesniedzējiem 
saņemtā informācija liecina par nopietniem trūkumiem saistībā ar šajās direktīvās noteikto 
uzdevumu pienācīgu neievērošanu vairākās dalībvalstīs, kurus tās, šķiet, pārāk bieži interpretē 
neprecīzi, ja vispār interpretē.

Publicējot IVN direktīvā noteiktās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, Komisija atzīmē, ka 
56 % respondentu domā, ka process ir jāuzlabo, lai nodrošinātu efektīvāku vides aizsardzību, 
bet tas nav radikāli jāmaina. Viena no apsveramajām iespējām bija konkrētāku norādījumu 

                                               
1 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, EESK un RK par tematisko stratēģiju atkritumu rašanās 
novēršanai un atkritumu pārstrādei. COM(2011) 13 galīgā redakcija.
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sniegšana, kā arī uzraudzības uzlabošana un labāka sinerģija ar citām ES direktīvām, tostarp 
ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvu. 

Protams, pēdējo gadu laikā Lūgumrakstu komiteja ir veikusi vairākus apmeklējumus, kuros to 
dalībnieki tieši no ieinteresētajām personām varēja iegūt informāciju par problēmām, ar ko 
saskaras vietējās kopienas atkritumu sakarā.

2007. gadā apmeklējot Īriju, komiteja varēja izpētīt liela alumīnija rūpnīcas radīta atkritumu 
apjoma ietekmi uz Šenonas upes krastiem pie Aughinish salas (līdzīgs apdraudējums tam, kas 
vēlāk īstenojās Ungārijā, kad tika pārrauti tādu pašu sarkano toksisko dubļu baseini, izraisot 
vairāku cilvēku bojāeju un izpostot ciemu), problēmas saistībā ar atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu Poolbeg Peninsular Dublinā, notekūdeņu attīrīšanu Kilkenny and Galway pilsētās, un 
Ringsend ciematā, kā arī atkrituma poligona izveidi Nevitt Lusk.

2008. gadā apmeklējot milzīgo atkritumu poligonu Marseļā, brauciena dalībnieki varēja 
novērot, ka pats poligons ir gandrīz pārpildīts (lai gan tiek labi apsaimniekots), bet atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas izveide Fos-sur-Mer, ko stipri kritizē lūgumrakstu iesniedzēji un 
vietējās iestādes, joprojām ir ļoti pretrunīga, jo pastāv nopietnas bažas par tās ietekmi uz 
vietējo iedzīvotāju veselību.

Apvienotajā Karalistē komiteja bija apmeklējusi Carntyne atkritumu sadedzināšanas iekārtu 
Glāzgovā, kuru tā ļoti kritizēja un kura izvietota nabadzīgā apdzīvotā vietā, kur liellopu 
dedzināšana pēc TSE krīzes radīja smaku un piesārņojumu. Vēlāk komiteja apmeklēja 
atkritumu poligonu Path Head apgabalā pie Gateshead pilsētas, kurā tika konstatētas daudzas 
neatbilstības Atkritumu poligonu direktīvai, un ne mazāk svarīgākā no tām bija tuvums 
vietējām mājām, skolām un slimnīcai. Šajā teritorijā jau pastāvēja vairāki citi poligoni.

Vēlāk, pašreizējā Parlamenta sasaukuma laikā, komiteja tika nosūtījusi izpētes delegācijas uz 
Itāliju, jo vairāki lūgumraksti bija saņemti no Kampānijas reģiona, un arī uz Spāniju, lai 
izpētītu Velvā uzglabāto, fosfora rūpnīcas saražoto rūpniecisko atkritumu ietekmi.

Galvenokārt šādas izpētes rezultātā komiteja pasūtīja ekspertu pētījumu, ar kuru iepazīstināja 
savā 2011. gada jūlija sēdē. Tas ļāva veikt neatkarīgu novērtējumu, kurā tika izdarīti vairāki 
svarīgi secinājumi, kas visi palīdzēja veikt novērojumus, kuri izklāstīti pievienotajā ziņojuma 
projektā1.

Protams, ir acīmredzams, ka kopēju novērtējumu par ES atkritumu politikas īstenošanu nevar 
formulēt, pamatojoties pat uz lielu skaitu līgumrakstu, jo tajos jebkurā gadījumā ir aplūkotas 
problēmas, kas radījušas pastāvošās bažas. Tajos nav informācijas par valstīm vai reģioniem, 
kur jau ieviesta efektīva atkritumu apsaimniekošana. Tomēr lūgumraksti, bez šaubām, norāda 
uz trūkumiem atkritumu apsaimniekošanā un dalībvalstu biežo nespēju izpildīt savas 
juridiskās saistības. No šādiem piemēriem ir jāizdara secinājumi, un tādēļ šajā ziņojumā 
sniegtajiem ieteikumiem būtu jāveicina atkritumu apsaimniekošanas politikas labāka 
īstenošana nākotnē.

                                               
1 Atkritumu apsaimniekošana Eiropā: galvenās problēmas un labākā prakse. Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
C un A politikas departamenti. 2011. gada 8. jūlijs.


