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Temats: Lūgumraksts Nr. 0929/2019, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais G. R., 
par atkritumu reciklēšanu un dalītu savākšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž dziļu neapmierinātību par to, ka Rumānija nav spējusi nodrošināt 
atkritumu reciklēšanas un dalītas savākšanas infrastruktūru. Lūgumraksta iesniedzējs 
argumentē, ka viņa dzīvesvietas pilsētā Targovistē (Târgoviște), kā arī lielākajā daļā Rumānijas 
pilsētu un ciematu atkritumi netiek likvidēti un savākti selektīvi un ka nav paredzēts to darīt 
tuvākajā nākotnē. Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES struktūras iejaukties, lai panāktu, ka 
Rumānija izpilda savas saistības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 30. martā

 Komisija ir informēta par to, ka Rumānijai, iespējams, neizdosies sasniegt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai 2020. gadam noteikto mērķrādītāju — panākt, ka 50 % sadzīves atkritumu ir 
sagatavoti atkārtotai izmantošanai/reciklēšanai (kas nozīmē, ka ir jānodrošina atkritumu dalīta 
savākšana). Rumānija vēl arvien pārāk daudz paļaujas uz atkritumu apglabāšanu poligonos. 
Atkritumu apsaimniekošana joprojām ir viena no lielākajām problēmām. Minētajā valstī ir ļoti 
zems sadzīves atkritumu reciklēšanas rādītājs (14 %; no tiem 7 % ir materiālu reciklēšana un 
7 % — kompostēšana) un ļoti augsti rādītāji atkritumu apglabāšanai poligonos. Komisija 
2018. gadā publicēja agrīnās brīdināšanas ziņojumu1, kurā norādīja, ka valstij ir jāpanāk pareizo 
pasākumu efektīva īstenošana vietējā līmenī. Vairākas reizes Komisija stingri norādīja, ka nav 

1 COM(2018) 656 final.
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pietiekami izstrādāti atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas augšējiem līmeņiem atbilstoši 
projekti. 

Turklāt Komisija ir stingrāk veidojusi dialogu ar Rumāniju atkritumu jautājumos, cita starpā arī 
pamatojoties uz 2019. gada vides politikas īstenošanas pārskatu (EIR)2, kurā analizēta situācija 
dažādas nozarēs, tostarp atkritumu apsaimniekošanas jomā, un izklāstīti attiecīgi ieteikumi.

Un vēl — atkritumu apsaimniekošanai ir pieejams ES finansējums. Patlaban atkritumu dalītas 
savākšanas komponents ir 18 līdzfinansētos projektos. Komisija sagaida, ka nākamajā 
plānošanas periodā uzmanība projektos būs pievērsta investīciju vajadzībām, kas ir konstatētas 
valsts atkritumu apsaimniekošanas plānos, jo īpaši attiecību uz atkritumu dalītu savākšanu. 

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka pārkāpuma procedūra ir spēcīgs instruments ar preventīvu 
iedarbību, kas nodrošina, ka atkritumu jomas tiesību aktu prasības tiek pildītas. Tas var būt 
stimuls iestādēm pieņemt tādas politikas nostādnes, kas veicina atkritumu reciklēšanu un dalītu 
savākšanu. Tieši tāpēc Komisija cieši seko līdzi tam, kā tiek pildīts Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) 2018. gada 18. oktobra spriedums lietā C-301/17, kura attiecas uz 68 atkritumu 
poligoniem, kas līdz 2009. gada 16. jūlijam bija jāslēdz. No tiem 48 atkritumu poligoni 
2020. gada janvārī vēl nebija slēgti. Turklāt Komisija seko līdzi tam, kāda ir situācija 
101 sadzīves atkritumu poligonā, uz ko attiecas pievienošanās līgums (un uz ko līdz 2017. gada 
16. jūlijam bija spēkā atkāpe).

Secinājums

Komisija ir informēta par lūgumrakstā minētajām problēmām un ir darījusi visu, kas 
nepieciešams, lai ne vien panāktu, ka tiek pildīti ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti, 
bet arī atvieglotu iespējas izbūvēt vajadzīgo infrastruktūru, galvenokārt ar ES finansējuma 
palīdzību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2022. gada 16. februārī

Komisija cieši seko līdzi tam, kāda ir atkritumu apsaimniekošanas situācija Rumānijā, un, 
stingri ievērojot savus pienākumus, sniedz tehnisku atbalstu. Atkritumu apsaimniekošana ir arī 
dažādu veidu politiskā dialoga temats. 

Pirmkārt, pastāvīgs ir dialogs ar Rumānijas iestādēm tehniskā līmenī — tiek rīkotas sanāksmes, 
lai saistībā ar situācijas maiņu atkritumu apsaimniekošanas kontekstā apspriestu attiecīgus 
tehniskos aspektus un piedāvātu ieteikumus, vai arī tas notiek iesākto pārkāpuma procedūru 
procesā. 

1) Ieteikumi: Komisija ir stingrāk veidojusi dialogu ar Rumāniju atkritumu jautājumos, cita 
starpā arī pamatojoties uz 2019. gada vides politikas īstenošanas pārskatu (EIR), kurā 
analizēta situācija dažādas nozarēs, tostarp atkritumu apsaimniekošanas jomā, un izklāstīti 
attiecīgi ieteikumi, kas arī tiek apspriesti ar Rumānijas iestādēm. Turklāt ieteikumi ir sniegti 
attiecībā uz šo nozari Rumānijai paredzētajā ceļvedī un 2018. gada agrīnās brīdināšanas 
ziņojumā. Minētajā ziņojumā konstatēts, ka Rumānija ir viena no dalībvalstīm, kura, 
iespējams, nesasniegs 2020. gadam noteiktos reciklēšanas mērķrādītājus. 

2 https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm.

https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
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2) Pārkāpuma procedūras: Komisija ir arī sākusi īstenot divas pārkāpuma procedūras, kas 
netieši saistītas ar plašāku jautājumu, proti, par dalītu savākšanu un infrastruktūras trūkumu.

i. Komisija cieši seko līdzi tam, kā tiek pildīts Eiropas Savienības Tiesas (EST) 
2018. gada 18. oktobra spriedums lietā C-301/17, kura attiecas uz 68 atkritumu 
poligoniem, kas līdz 2009. gada 16. jūlijam bija jāslēdz. Tā kā nebija panākts pietiekams 
progress, Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
260. pantu Rumānijai 2020. gada 15. maijā nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli par 
minētā sprieduma nepildīšanu attiecībā uz 48 atkritumu poligoniem, kas vēl arvien 
nebija slēgti un kam joprojām nebija veikti sanācijas darbi. 

ii. Saskaņā ar LESD 258. pantu Rumānijai 2020. gada 29. oktobrī ir nosūtīta oficiāla 
paziņojuma vēstule par 15 atkritumu poligoniem, kas bija jāslēdz un kam sanācijas darbi 
bija jāveic līdz 2017. gada 16. jūlijam saskaņā ar pievienošanās līgumu. 

Otrkārt, Komisija uzskata, ka finansējums atkritumu apsaimniekošanai ir bijis un joprojām ir 
ES fondu prioritāte. No pavisam 41 Rumānijas administratīvā apgabala 32 ir saņēmuši ES 
atbalstu integrētas atkritumu apsaimniekošanas projektos 2007.–2013. gada un 
2014.-2020. gada plānošanas periodā. Derētu atzīmēt, ka 2007.–2013. gada periodā pilnībā bija 
īstenoti 14 projekti, un 18 projekti pakāpeniski iekļāvās 2014.–2020. gada periodā. Katrā 
projektā bija sadzīves atkritumu savākšanas, apsaimniekošanas un likvidēšanas komponenti. 
Projektos cita starpā bija plānots uzbūvēt 27 prasībām atbilstošus atkritumu poligonus, slēgt 
nelegālās atkritumu izgāztuves un ieviest atkritumu dalītas savākšanas sistēmas. Komisija 
2021. gada martā apstiprināja finansējumu integrētas atkritumu apsaimniekošanas projektam 
Galacas (Galați) administratīvajā apgabalā. 

Turklāt nopietnus resursus atkritumu apsaimniekošanai ir iecerēts atvēlēt 2021.–2027. gada 
plānošanas periodā saskaņā ar topošo Ilgtspējīgas attīstības veidošanas darbības programmu. 
Šajā kontekstā kā būtisks solis ir vērtējams tas, ka nesen ir pieņemti 41 administratīvā apgabala 
atkritumu apsaimniekošanas plāni un Bukarestes municipijas plāns. 

Vēl finansiāls atbalsts atkritumu apsaimniekošanai Rumānijā būs nodrošināts ar Atveseļošanas 
un noturības mehānismu (ANM), ja vien pretī būs garantētas apjomīgas investīcijas un reformas 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, cita starpā arī vietējā līmenī. Komisija 2021. gada 
27. septembrī pieņēma Rumānijas atveseļošanas un noturības plānu, kurā 1239 miljonus EUR 
ir paredzēts piešķirt pasākumiem, ar ko attiecīgajā apgabalā tiek paplašinātas un modernizētas 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, koncentrējoties uz dalītu savākšanu, atkritumu 
veidošanās prevenciju, atkritumu samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un reciklēšanu. Līdz ar 
šo nozīmīgo ieguldījumu būs īstenojama arī apņemšanās izveidot jaunu atkritumu 
apsaimniekošanas pārvaldības modeli, kas ļautu pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu un savākt vairāk atkritumu. Komisijai šajā ziņā ir ciešs dialogs ar Rumānijas iestādēm, 
lai šī plāna īstenošana būtu veiksmīga. 

Visbeidzot, strukturālo reformu atbalstam valsts iestādes var aktivizēt tehniskā atbalsta 
instrumentu saskaņā ar Regulu (ES) 2021/2403, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu. 
Saskaņā ar minēto regulu Rumānija no Komisijas pieprasīja un saņēma atbalstu saistībā ar 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 10. februāra Regula (ES) 2021/240, ar ko izveido tehniskā atbalsta 
instrumentu (OV L 57, 18.2.2021., 1.–16. lpp.).
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paplašinātu ražotāja atbildību. Drīzumā sāksies jaunu projektu īstenošana attiecībā uz 
ekonomisko regulējumu atkritumu nozarē, kā arī aprites ekonomikas stratēģijas īstenošana. No 
JASPERS (Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos) Rumānija saņem 
projektu izstrādei paredzētu atbalstu, lai izveidotu un modernizētu integrētas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas, un tā arī saņem tehnisko palīdzību saskaņā ar Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) Projektu konsultatīvā atbalsta pakalpojumu līgumu (PASSA). 

Secinājums

Papildu informācija liecina, ka Rumānijai aktuālu atkritumu apsaimniekošanas jautājumu 
risināšanai Komisija izmanto dažādus instrumentus, tostarp finansiālu atbalstu un tehnisko 
palīdzību, ko nodrošina ES budžets. Komisija turpinās dialogu ar Rumānijas iestādēm saistībā 
ar ANM un instrumentiem, kas ir saskaņā ar 2021.–2027. gada plānošanas periodu. Tāpat arī 
šis jautājums būs analizēts nākamajā Rumānijai adresētajā agrīnās brīdināšanas ziņojumā, kas 
jāsagatavo līdz 2022. gada beigām — trīs gadus pirms 2025. gada mērķrādītājiem attiecībā uz 
sadzīves atkritumiem un izlietoto iepakojumu. 


