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Veiktspējas stiprināšana poligonu un atkritumu
priekšapstrādes iekārtu uzraudzības jomā
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Inspection authorities
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Operators
Technical supportorganisations

EU LEGISLATION
Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, atkritumu apglabāšana
ir vismazāk ieteicamā izvēle un apglabājamo atkritumu daudzums ir
jāsamazina. Atkritumu poligonu darbībai ir jāatbilst Padomes Direktīvas
1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem prasībām.
Lai novērstu vai mazinātu iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, ir noteikti kritēriji atkritumu pieņemšanai poligonos, kā arī
noteikta obligātā atkritumu priekšapstrāde pirms to apglabāšanas. Ne
vienmēr iepriekšminētās prasības ir ievērotas; šī IMPEL projekta ietvaros
Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvji caur kopīgi
veiktajām poligona inspekcijām veicinās praktisko zināšanu un pieredzes
apmaiņu.
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Industrial Emissions
Directive
RMCEI
Landfill Directive
Waste Framework Directive

Pamatojums
Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu
poligoniem
nosaka
prasības
atkritumu
poligonu
ierīkošanai,apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai.
Kritēriji un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos ir noteiktas
Padomes Lēmumā (2002. gada 19. decembris) 2003/33/EKar ko nosaka
kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar
Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu. Lēmumā iekļauta
detalizēta atkritumu raksturojuma noteikšanas procedūra, atkritumu
sastāva un izskalošanās robežvērtības, kā arī atkritumu pieņemšanas
procedūras, kas nosakāmas katrā poligonā.
Dalībvalstīm jānodrošina, ka esošie poligoni neturpina savu darbību, ja to
darbība neatbilst Direktīvas un Padomes Lēmumā noteiktajām prasībām.
Pēdējo gadu laikā ir veikti svarīgi pasākumi, lai sasniegtu noteikto
prasību ievērošanu. Tomēr Eiropas Komisijā saņemtās sūdzības liecina
par neatbilstošu Direktīvas prasību īstenošanu.

PUBLICATION DATE
March 2017

IMPEL PROJECT ABSTRACT

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 1999/31/EK 6. pantu poligonos atļauts
apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti. Malagrotas
spriedums (Eiropas Kopienu Tiesas 2014. gada 15. oktobra lieta C-232/13)
apstiprina, ka poligonos atļauts apglabāt tikai tādus atkritumus, kas iepriekš
ir apstrādāti. Papildus spriedumā norādīts, ka dalībvalstu pienākums ir
uzraudzīt, ka poligonu apsaimniekotāji izvēlas un ievieš vispiemērotāko
atkritumu priekšapstrādes metodi, novēršot vai mazinot iespējamo kaitīgu
iedarbību uzvidi un risku cilvēka veselībai.
IMPEL projektā darbojās 35 eksperti no 18 dalībvalstu vides aizsardzības
valsts iestādēm. Atbilstību vides prasībām veicina pieredze un zināšanas
šādos apsektos:
1. valsts iestādes;
2. uzraudzība (t.sk. inspekcijas), un
3. izpilde.
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Efektīva atbilstības nodrošināšana ir būtisks aspekts efektīvai vides prasību
īstenošanai.

IMPEL
IMPEL Landfill project
IMPEL Guidance book
(2016)
Environmental inspections
EU Commission: Waste
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2016.gadā ir izstrādātas Vadlīnijas par atkritumu poligonu uzraudzību.
Projekta mērķis ir kvalifikācijas paaugstināšana poligonu un atkritumu
priekšapstrādes iekārtu uzraudzības jomā labākai un efektīvākai Atkritumu
poligona direktīvas prasību īstenošanai.
Projekta sagaidāmie rezultāti:
•

veicināta vides aizsardzības prasību kontrolējošo iestāžu sadarbība
un koordinācija, īstenojot kopīgas poligonu inspekcijas;

•

identificēta labākā prakse, kritēriji
pirmsapstrādei pirms tos apglabā;

•

sagatavoti ierosinājumi politikas veidotājiem par IMPEL
dalībvalstu dažādām pieejām atļauju sagatavošanas un inspekcijas
jomā;

•

identificētas nepilnības Direktīvas prasību īstenošanā attiecībā uz
atkritumu priekšapstrādi pirms tos apglabā;

•

izveidota sadarbība ar IMPEL dalībvalstu vides aizsardzības
iestādēm, veidojot vienotu praksi Direktīvas prasību izpildē.
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Landfills
Treatment of waste
Inspections

