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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0295/2005, ko Nevitt Lusk Action Group against a 
Superdump vārdā iesniedza, iespējams, Īrijas valstspiederīgais James Lunney, 
par ierosināto poligona izveidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par plānoto liela atkritumu poligona būvniecību 
Dublinas grāfistes ziemeļos. Saskaņā ar viņa paziņojumu poligons pakļautu riskam ūdens 
nesējslāņus, kas nodrošina dzeramo ūdeni. Turklāt tas piesaistītu putnus, kas, iespējams, 
radītu apdraudējumu gaisa satiksmei, ņemot vērā, ka poligonam paredzētā vieta atrodas 12 km 
attālumā no Dublinas lidostas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Starptautiskās Civilās 
aviācijas organizācijas pamatnostādnēs ir ieteikts ierīkot poligonu ne mazāk kā 13 km 
attālumā no lidostas. Turklāt poligons radītu neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Visbeidzot, 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šā poligona būvniecība būtu pretrunā tuvuma principam, 
kas ir noteikts Atkritumu pamatdirektīvā, kurā paredzēts, ka atkritumi ir jāapsaimnieko pēc 
iespējas tuvāk to rašanās avotam. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja paziņojumu ir 
paredzēts, ka ierosinātajā poligonā tiks pieņemti atkritumi no attālām teritorijām un tas radīs 
intensīvāku ceļu satiksmi. Poligons arī kavētu centienus sasniegt ES mērķus attiecībā uz 
pārstrādi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 194. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plānoto atkritumu poligona būvniecību Dublinas 
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grāfistē Īrijā.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu poligona ierīkošana negatīvi ietekmētu vidi.
Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka poligona atrašanās vietas izvēlē nav ņemts vērā 
tuvuma princips.

Atkritumu pārstrādes vispārējie pienākumi ir noteikti Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem1.
Direktīvas 5. pantā ir noteikta prasība dalībvalstīm veikt vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu 
integrētu un pietiekamu atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, kam jānodrošina iespēja 
Kopienai kopumā kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu apglabāšanas ziņā un dalībvalstīm 
virzīties uz minēto mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus un to, ka ir nepieciešamas 
speciālas iekārtas atsevišķiem atkritumu veidiem. Atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklam ir arī 
jārada iespēja apglabāt atkritumus tuvākajās piemērotajās iekārtās, izmantojot 
vispiemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai nodrošinātu augsta līmeņa vides un sabiedrības 
veselības aizsardzību.

Tuvuma princips nenozīmē, ka atkritumi ir jāapglabā jebkurā iekārtā, kas ir tuvu atkritumu 
rašanās vietai. Tas nozīmē, ka, ierīkojot atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, ir jāņem vērā 
tādi kritēriji kā atkritumu apglabāšanas iekārtas izveides atbilstība, vides un cilvēku veselības 
aizsardzība un iekārtas tuvums.

Direktīvas 7. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm jāsagatavo atkritumu apsaimniekošanas plāni, 
kam jāattiecas uz piemērotām apglabāšanas vietām un iekārtām.

Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 ir noteiktas īpašas prasības par poligonu 
būvniecību, ekspluatāciju, slēgšanu un pasākumiem pēc to slēgšanas. Attiecībā uz poligonu 
atrašanās vietu direktīvā izvirzīti vairāki nosacījumi, tostarp arī vietas hidroģeoloģiskie 
nosacījumi, attālums no poligona līdz dzīvojamiem un lauksaimnieciskiem rajoniem vai dabas 
aizsardzības zonām, un noteikts, ka poligona darbību var atļaut tikai tad, ja poligons nerada 
nopietnu apdraudējumu videi. Viens no atļaujas izdošanas nosacījumiem ir poligona projekta 
atbilstība atkritumu apsaimniekošanas plānam.

Saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli3 atkritumu 
poligoniem, kuros dienā apglabā vairāk par 10 tonnām un kuru kopējā ietilpība ir lielāka par 
25 000 tonnām, izņemot inerto atkritumu poligoniem, ir nepieciešama īpaša atļauja.

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu4, ja šķiet, ka poligonam būs nozīmīga ietekme 
uz vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Ņemot vērā, ka šajā gadījumā projekts vēl ir agrīnā posmā un poligona izveidei vēl nav 
saņemta atļauja, nevar konstatēt šo tiesību aktu pārkāpumu.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

                                               
1 OV L 194, 25.7.1975., 47. lpp, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/350/EK, OV L 135, 6.6.1996., 
32. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
3 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
4 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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Kā tika konstatēts Lūgumrakstu komitejas 2006. gada 24. aprīļa sēdē, ir paredzams, ka 
poligona izveidei tiks piešķirta atļauja. Lūgumraksta iesniedzēja arguments bija, ka poligons 
atradīsies vēsturiskā mantojuma vietā un ka tā attālums līdz lidostai neatbilst pamatnostādņu 
ieteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir ieinteresēts uzsākt pētījumu par plānotā poligona 
ietekmi uz vidi un aicina veikt iepriekšēju izpēti. Turklāt viņš ieteica Komisijai iejaukties 
plānošanas posmā.

Kopš sava pēdējā paziņojuma Komisija nav ieguvusi nekādu papildu informāciju, kas ļautu 
mainīt tās atzinumu. Proti, tā nav konstatējusi iespējamus pārkāpumus attiecībā uz ES tiesību 
aktiem atkritumu jomā saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja bažām par vēsturisko mantojumu 
un attālumu no dzīvojamiem rajoniem.

Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvu poligona darbību var atļaut tikai tad, ja vietas 
parametri attiecībā uz direktīvas I pielikuma 1.2. punkta prasībām vai veicamie korektīvie 
pasākumi liecina, ka poligons nerada nopietnus draudus videi. Attiecībā uz iespējamo ietekmi 
uz vidi, piemēram, ūdens nesējslāņiem, Atkritumu poligonu direktīvā ietverti stingri 
noteikumi, paredzot robežvērtības un pēcslēgšanas procedūras. Tas pats attiecas uz visām 
iespējamām noplūdēm. Paredzamo pasākumu atbilstības izvērtēšana tiesību aktos noteiktajām 
prasībām ir vietējo varas iestāžu pienākums.

Komisijas kā EK līguma sarga vispārējs pienākums ir aizstāvēt Eiropas Kopienas tiesību 
aktus. EK līguma 226. pantā ir noteiktas Komisijas tiesības ierosināt pārkāpuma procedūru, ja 
dalībvalsts nav izpildījusi EK līgumā noteiktās saistības. Taču Komisija uzskata, ka šajā 
gadījumā šobrīd nav pamata atsaukties uz 226. pantu, jo atļaujas izsniegšanas process 
poligonam nav pabeigts un nav iespējams konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar 
atļaujas izsniegšanu.

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

Šis lūgumraksts attiecas uz plānoto liela atkritumu poligona izveidošanu Nevitā (Dublinas 
grāfistes ziemeļos), un 2005. gada septembrī Nevitt Lusk Action Group vārdā tas tika iesniegts 
Eiropas Komisijai. To reģistrēja ar numuru 295/2005 un, pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, pārbaudīja Komisijas dienesti.
2005. gada 24. aprīlī Lūgumrakstu komitejas locekļiem tika ziņots par iepriekšēju 
izvērtējumu. Komisija norādīja, ka jāveic ietekmi uz vidi novērtējums un ka, ņemot vērā to, 
ka poligona izveidei vēl nav piešķirta atļauja, nav iespējams konstatēt tiesību aktu (atkritumu 
jomā) iespējamu pārkāpumu.

Pēc Komisijas dienestu veiktā turpmāka izvērtējuma, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja 
atsūtīto papildu informāciju, šķiet, ka plānotais poligons varētu izraisīt gruntsūdeņu resursu 
pasliktināšanos, kas, iespējams, būtu pretrunā tiesību aktiem ūdens resursu jomā. Jo īpaši 
tādēļ, ka iespējamais poligons atrastos netālu no ūdens nesējslāņa (the Bog of the Ring), kas 
apgādā ar dzeramo ūdeni apkārtējos rajonus un ko, iespējams, ietekmētu poligona darbība.

Lūgumrakstu komiteja nesen uzsāka tiešu saziņu ar Īrijas varas iestādēm (EPA). Šī tiešā 
saziņa ir saistīta ar komitejas lēmumu sūtīt novērotājus uz atklāto uzklausīšanu par poligona 
projektu.
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Dalībvalstu pienākums saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu 2000/60/EK1 ir novērst jebkādu 
ūdens kvalitātes pasliktināšanos un sasniegt labu ūdens resursu stāvokli līdz 2015. gadam.
Galu galā, uz ūdenstilpēm, kas pakļautas riskam, attieksies direktīvā noteikto pasākumu 
programma, lai sasniegtu labu stāvokli līdz 2015. gadam vai arī, ja tiks ievēroti daži stingri 
nosacījumi, uz šīm ūdenstilpēm attieksies atbrīvojumi.

Atkritumu poligonu direktīvas 99/31/EK2 mērķis ir, attiecinot uz atkritumiem un poligoniem 
stingras ekspluatācijas un tehniskās prasības, paredzēt pasākumus, procedūras un ieteikumus 
nolūkā, cik iespējams, novērst vai mazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi, īpaši virszemes 
ūdeņu, gruntsūdens, zemes un gaisa piesārņojumu. Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 
1. pielikumu, izvēloties vietu poligonam, jāievēro prasības attiecībā uz inter alia gruntsūdens 
tuvumu un hidroģeoloģiskajiem nosacījumiem apgabalā. Kompetentā varas iestāde neizsniedz 
atļauju atkritumu poligonam, ja to neapmierina šo un citu Atkritumu poligonu direktīvas 
7. pantā uzskaitīto prasību izpilde. Kompetentajai varas iestādei ir obligāti jāpārbauda 
paredzētā poligona atrašanās vieta, lai nodrošinātu tās atbilstību atļaujas izsniegšanai 
izvirzītajām prasībām. Visbeidzot un papildinot iepriekš minēto, saskaņā ar 
Direktīvu 80/68/EEK3 (sk. arī Direktīvas 2006/118/EK4 6. pantu) obligāti jāveic pasākumi, lai 
novērstu bīstamu piesārņojošu vielu nokļūšanu gruntsūdeņos vai ierobežotu citu nebīstamu 
piesārņojošu vielu nokļūšanu gruntsūdeņos.

Ņemot vērā iepriekš teikto, ir jāveic iepriekšēja izpēte, lai novērtētu gruntsūdeņu 
piesārņošanas risku un atbilstošā gadījumā piešķirtu atļauju šādai attīstībai, ar nosacījumu, ka 
ir veikti visi tehniskie drošības pasākumi, lai novēstu gruntsūdeņu piesārņošanu ar vielām, kas 
rodas poligona darbības rezultātā. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Direktīvas 98/83/EK nosacījumiem 
Īrijas varas iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka patērētāji saņem ūdeni, kas nav 
bakterioloģiski piesārņots.

Īrijas Vides aizsardzības aģentūras (EPA) Licencēšanas un vadības birojs savā 2007. gada 
18. jūnija ziņojumā norādīja, ka ietekmes uz gruntsūdeņu kvalitāti iespējamība attiecībā uz 
iespējamo noplūdes risku no poligona ir nebūtiska (salīdzinājumā ar gruntsūdens plūsmu un 
ar to saistīto atšķaidījumu), arī ņemot vērā to, ka ir veikti vairāki tehniski drošības pasākumi, 
lai nodrošinātu piesārņojuma novēršanu, piemēram, seguma izmantošana, atbilstīgi 
Direktīvai 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu 
piesārņojumu.

2006. gada aprīlī un 2007. gada jūnijā veiktajos pētījumos par ietekmi uz vidi ir sniegtas 
norādes par tehniskajiem drošības pasākumiem, kādi veikti, lai novērstu pazemes ūdeņu 
kvalitātes pasliktināšanos. Tomēr Komisijai nav iesniegti konkrēti dati, kas to pierādītu, 
piemēram, kontroles datu salīdzinājumu ar dabiskajiem fona līmeņiem, kas nozīmē, ka 
apgalvojums par nebūtisku risku ir tikai pieņēmums. Turklāt poligona licenci ir paredzēts 
atjaunot reizi 8 gados, kamēr Direktīvā 80/68/EEK ir norādīts par tās atjaunošanu reizi 
4 gados. Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK (Ūdens pamatdirektīva) 6. pantu šo zonu 
vajadzēja reģistrēt kā aizsargātu teritoriju, ko izmanto dzeramā ūdens ieguvei, taču tas nav 
izdarīts. Šī direktīvas prasība ir noteikta, lai izvairītos no ūdens kvalitātes pasliktināšanās un 
samazinātu dzeramā ūdens ieguvei vajadzīgo attīrīšanas līmeni.

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
3 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp.
4 OV L 372, 12.12.2006., 19. lpp.
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Secinājumi

Ņemot vērā šos sākotnējos novērojumus, Komisija iztaujā Īrijas iestādes par acīmredzamo 
pētījumu trūkumu attiecībā uz viscaurlaidīgāko pazemes ūdeņu zonu (grants) un secinājumu 
trūkumu attiecībā uz pazemes ūdeņiem, kas atrodas zem poligona, jo tas ir potenciāls kā 
dzeramā ūdens resurss, kā arī par licenču pagarināšanas periodu un dzeramā ūdens avota 
aizsardzību.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par iztaujāšanas rezultātiem.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Kā minēts 2008. gada 5. maija atbildē, Komisija nosūtīja vēstuli (2008. gada 14. martā) Īrijas 
varas iestādēm, lai pieprasītu informāciju par acīmredzamo pētījumu trūkumu attiecībā uz 
viscaurlaidīgāko pazemes ūdeņu zonu (grants) un secinājumu trūkumu par ūdens 
nesējslāņiem, kas atrodas zem poligona, ņemot vērā, ka perspektīvā to izmantos kā dzeramā 
ūdens resursu, kā arī par licences pagarināšanas periodu un dzeramā ūdens avota aizsardzību.
Atbilde tika saņemta 2008. gada 22. maijā. Šajā paziņojumā apkopotas šīs atbildes galvenās 
atziņas.

Kā apstiprina Īrijas varas iestādes 2008. gada 12. maija vēstulē, Īrijas EPA licencēšanas un 
vadības birojs 2007. gada 18. jūnija ziņojumā ir norādījis, ka ietekmes uz gruntsūdeņu 
kvalitāti iespējamība attiecībā uz iespējamo noplūdes risku no poligona ir niecīga 
(salīdzinājumā ar gruntsūdeņu plūsmu un ar to saistīto atšķaidījuma pakāpi), arī ņemot vērā 
to, ka bija veikti vairāki tehniski drošības pasākumi, lai nodrošinātu piesārņojuma novēršanu 
(piem., poligona izolācijas slānis) atbilstīgi Direktīvai 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību 
pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu.
Īrijas varas iestādes uzsver, ka EPA vēl nav pabeigusi atkritumu apsaimniekošanas licences 
pieteikuma obligāto izskatīšanas procesu saistībā ar šo lietu. Tādēļ tiek norādīts, ka Komisijas 
bažas par pieteikuma novērtējuma likumību ir priekšlaicīgas un visu dokumentāciju vajadzētu 
izskatīt tad, kad pieteikuma process būs pilnībā pabeigts. Īrijas varas iestādes atzīmē arī to, ka 
EPA sasauca sapulci iebildumu atklātai uzklausīšanai, kurā ieradās un piedalījās visi 
iebildumu autori, kā arī Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas pārstāvji. Saskaņā ar 
licencēšanas procedūru ziņojumu raksta sapulces priekšsēdētājs un iesniedz EPA valdei, kura 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas izskata ziņojumu un iebildumus. Šādus lēmumus ievieto 
EPA tīmekļa vietnē, un tie līdz ar attiecīgo dokumentāciju ir publiski pieejami vietnē 
www.epa.ie/licensing.
Attiecībā uz jautājumu par licences derīguma termiņu pret tās pārskatīšanu ik pēc 4 gadiem 
saskaņā ar Direktīvu 80/68/EEK Īrijas varas iestādes apstiprināja, ka saskaņā ar 2004. gada 
Atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumu 39. pantu visas atkritumu 
apsaimniekošanas licences jāpārskata ik pēc 4 gadiem.

Visbeidzot, attiecībā uz minēto teritorijas nereģistrēšanu kā dzeramā ūdens aizsardzības 
teritoriju saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 6. pantu Īrijas varas iestādes informēja Komisiju, 
ka šī pazemes ūdenstilpe šajā gadījumā ir iekļauta aizsargājamo teritoriju reģistrā, kas ir
atbilstīgi direktīvai. Par to 2005. gada martā Vides, vēsturiskā mantojuma un pašvaldības 
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vārdā EPA ziņoja Eiropas Komisijai.

Secinājumi

Komisija ir apmierināta ar Īrijas varas iestāžu atbildi attiecībā uz Direktīvas 80/68/EEK un 
Direktīvas 2000/60/EK tiesiskās īstenošanas jautājumiem. Secinājumi par ūdens nesējslāņu 
pasliktināšanās riskiem jāatliek līdz EPA valdes galīgajam lēmumam, kas saistīts ar 
licencēšanas procedūras pabeigšanu. Pašlaik nav pamata, lai Komisija turpinātu pieprasīt 
informāciju.

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Kā norādīts tās 2008. gada un 2009. gada paziņojumos, Komisija nosūtīja Īrijas varas 
iestādēm vēstuli (datētu 2008. gada 14. martā), lai pieprasītu informāciju par acīmredzamo 
pētījumu trūkumu attiecībā uz viscaurlaidīgāko pazemes ūdeņu zonu (grants) un secinājumu 
trūkumu par ūdens nesējslāņiem, kas atrodas zem poligona, ņemot vērā, ka perspektīvā tos 
izmantos kā dzeramā ūdens resursu, kā arī par licences pagarināšanas periodu un dzeramā 
ūdens avota aizsardzību.

Atbilde tika saņemta 2008. gada 22. maijā. Komisija ir apmierināta ar Īrijas varas iestāžu 
sniegto atbildi attiecībā uz Direktīvas 80/68/EEK1 par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu 
bīstamu vielu radītu piesārņojumu un Direktīvas 2000/60/EK2 (Ūdens pamatdirektīva) 
tiesiskās īstenošanas jautājumiem. Attiecībā uz ūdens nesējslāņu pasliktināšanos Īrijas varas 
iestādes savā atbildē uzsvēra, ka Vides aizsardzības aģentūra (EPA) vēl nav pabeigusi tiesību 
aktos paredzēto atkritumu apsaimniekošanas licences pieteikuma izvērtēšanu šajā lietā. Tādēļ 
tika norādīts, ka Komisijas bažas par pieteikuma novērtējuma likumību ir priekšlaicīgas un ka 
visu dokumentāciju vajadzētu izskatīt tad, kad pieteikuma process būs pilnībā pabeigts.

2009. gada 21. oktobrī Plānošanas padome (An Bord Pleanala) piešķīra atļauju poligona 
būvniecībai. Tomēr šī varas iestāde neatbild par vides jautājumiem. Tādēļ atļaujā nav 
iekļautas prasības par vides aizsardzību. Pieteikums par atkritumu apsaimniekošanas licences 
izsniegšanu joprojām tiek izskatīts EPA. Saskaņā ar pēdējo informāciju lēmums tiks pieņemts 
2010. gada jūnijā.

Secinājumi

Tiesiskā procedūra attiecībā uz poligona būvniecības un darbības atļaujas pieteikumu vēl 
joprojām turpinās EPA, un lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu vēl nav 
pieņemts. Tādēļ novērtējums par ūdens nesējslāņu pasliktināšanās riskiem būs jāatliek, līdz 
EPA valde būs pieņēmusi galīgo lēmumu saistībā ar licencēšanas procedūras pabeigšanu.

8. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Kā norādīts Komisijas 2008., 2009. un 2010. gada paziņojumos, Komisija 2008. gada martā 
nosūtīja vēstuli Īrijas varas iestādēm, lai pieprasītu informāciju par acīmredzamo pētījumu 
trūkumu attiecībā uz viscaurlaidīgāko pazemes ūdeņu zonu (grants) un secinājumu trūkumu 

                                               
1 OV L 20, 26.1.1980., 43.–48. lpp.
2 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
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par ūdens nesējslāņiem, kas atrodas zem poligona, ņemot vērā to iespējamo izmantošanu kā 
dzeramā ūdens avotu, kā arī par licences pagarināšanas periodu un dzeramā ūdens avota 
aizsardzību.

Atbilde tika saņemta 2008. gada 22. maijā. Komisija ir apmierināta ar Īrijas varas iestāžu 
atbildi attiecībā uz Direktīvas 80/68/EEK1 un Direktīvas 2000/60/EK2 tiesiskās īstenošanas 
jautājumiem. Attiecībā uz ūdens nesējslāņu pasliktināšanos Īrijas varas iestādes savā atbildē 
uzsvēra, ka Vides aizsardzības aģentūra (EPA) vēl nav pabeigusi tiesību aktos paredzēto 
atkritumu apsaimniekošanas licences pieteikuma izvērtēšanu šajā lietā. Tādēļ varas iestādes 
norādīja, ka Komisijas bažas par pieteikuma novērtējuma likumību ir priekšlaicīgas un ka visu 
dokumentāciju vajadzētu izskatīt tad, kad pieteikuma process būs pilnībā pabeigts.

2010. gada 27. maijā EPA piešķīra poligonam atkritumu apsaimniekošanas licenci. Atkritumu 
apsaimniekošanas licences saturs ir saskaņā prasībām, kas noteiktas Atkritumu poligonu 
direktīvas 1999/31/EK3 9. pantā. Lai aizsargātu ūdens ekosistēmu un nepieļautu ūdens 
kvalitātes pasliktināšanos, atļaujā noteikta prasība, ka licences saņēmējam ir jābūt papildu 
urbumiem, noteiktiem pieļaujamajiem apjomiem un paraugu ņemšanas aprīkojumam, lai 
realizētu atbilstošu kontroli. Atļaujā ietvertas noplūdes robežvērtības un kontroles veikšanas 
biežums, kā arī noteikts, ka licences saņēmējam katru gadu jāsagatavo pārskats par apkārtnes 
hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Lai aizsargātu virszemes ūdeņus, ir jāsaglabā vismaz 
10 metru plata neskartā zona gar ūdenstilpju krastiem un visiem ūdens ieguves dziļurbumiem 
un citiem urbumiem jābūt pienācīgi noslēgtiem.

Ņemot vērā prasības, kas iekļautas EPA atkritumu apsaimniekošanas atļaujā par ūdens 
ekosistēmas aizsargāšanu, un, ja poligons tiek pareizi apsaimniekots, Komisija neredz iemeslu 
bažām par apdraudējumu ūdens nesējslāņiem.

9. Komisijas atbilde (REV VI), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs prasa atsākt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz to, ka, lai gan 
plānotā atkritumu poligona būvniecība Nevitas teritorijā nenotiks, alternatīvs atkritumu 
poligons tieši tajā pašā rajonā ir saņēmis plānošanas atļauju un plāno saņemt atkritumu 
apsaimniekošanas licenci. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu poligons, tāds kāds 
tas ir ieplānots, varētu izraisīt katastrofisku un neatgriezenisku kaitējumu videi.

Lēmumus par atkritumu poligonu atrašanās vietu pieņem dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Komisija nevar iejaukties šādu lēmumu pieņemšanā, ja vien tie atbilst attiecīgajām ES tiesību 
aktu prasībām, īpaši Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem4 („Atkritumu pamatdirektīva”), 
Direktīvai 1999/31/WK par atkritumu poligoniem5 („Atkritumu poligonu direktīva”) un 
Direktīvai 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu6 („IVN direktīva”).

Minētais atkritumu poligons ir projektēšanas posmā, un tas vēl nav saņēmis atkritumu 

                                               
1 OV L 20, 26.1.1980., 43.–48. lpp.
2 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
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OV L 312, 22.11.2008., 3.-30. lpp.
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OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.
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OV L 26, 28.1.2012., 1.-21. lpp.
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apsaimniekošanas atļauju. Tādēļ šajā posmā Komisija nevar konstatēt iespējamu IVN 
direktīvas un Atkritumu poligonu direktīvas pārkāpumu, tostarp attiecībā uz gruntsūdeņu 
aizsardzību vai poligona darbību.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijas dienesti šajā posmā nespēj noteikt ES vides 
tiesību aktu pārkāpumu.


