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Tema: Peticija Nr. 0904/2012 dėl naujo atliekų deginimo įrenginio statybos atliekų
tvarkymo įmonėje Tosilo vietovėje Makomero savivaldybėje (Sardinija, 
Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Guiso Gavino

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja naujo atliekų deginimo įrenginio statybai atliekų tvarkymo 
įmonėje Tosilo vietovėje Makomero savivaldybėje (Sardinija, Italija).

Jo nuomone, atliekų deginimas yra didžiausią poveikį aplinkai darantis atliekų tvarkymo 
būdas, taikant šią technologiją iššvaistoma daugiausia daugkartinio naudojimo medžiagų, o 
įrenginio eksploatacija kainuoja brangiausiai.

Peticijoje dar pabrėžiama, kad naujojo deginimo įrenginio statybos patvirtinimo ir viešojo 
pirkimo konkurso paskelbimo procedūra buvo atlikta pažeidžiant Direktyvos 2000/76/EB 12 
straipsnį, kuriame numatyta, jog vietos piliečiai turi pritarti atliekų deginimo įrenginių 
statybai ir dalyvauti priimant sprendimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Ši peticija susijusi su naujo atliekų deginimo įrenginio statyba Tosilo vietovėje Makomero 
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savivaldybėje ir joje nurodoma Direktyva 2000/76/EC apie atliekų deginimą (ADD)1, ypač 
jos 12 straipsnis, susijęs su prieinamumu prie informacijos ir visuomenės dalyvavimu.

Svarbu pabrėžti, kad, be kitų dalykų, ADD 12 straipsnis yra susijęs su atliekų deginimo 
įrenginio eksploatavimo licencijomis ir leidimų išdavimo procesu.  Leidimai šiame kontekste 
susiję su rašytiniu sprendimu (ar keliais tokiais sprendimais), kuriuos pateikia kompetentinga 
institucija, suteikianti leidimą vykdyti atliekų deginimą pagal tam tikras sąlygas, kurios 
garantuoja, kad įrenginys atitiktų Direktyvos reikalavimus.  Tai skiriasi nuo konkurso, kad 
būtų galima nustatyti bendrovę ar bendroves, kurios statytų atliekų deginimo įrenginį  Tokia 
konkurso tvarka yra nepriimtina, nes nepatenka į ADD 12 straipsnio taikymo sritį.  Todėl, jei 
nebuvo rengiamos konsultacijos dėl statybos konkurso, įrenginys negali pažeisti šios 
Direktyvos.  Tai, kad nebuvo rengiamos konsultacijos dėl eksploatavimo licencijos, vis dėlto 
būtų laikoma pažeidimu.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu Komisijai trūksta informacijos, ir į tai, kad peticijos 
pateikėjas iškėlė platesnio masto susirūpinimą dėl bendro leidimo išdavimų proceso, Komisija 
susisieks su Italijos valdžios institucijomis dėl tolesnės informacijos, susijusios su leidimu 
šiam įrenginiui pagal ADD, kuria remiantis būtų galima padaryti išsamesnį vertinimą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„2013 m. kovo mėn. Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti informacijos apie 
priemones, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrintos konsultacijos su visuomene pagal 
Direktyvą 2001/92/ES2, Direktyvą 2000/76/EB3 ir Direktyvą 2008/1/EB4 projekto dėl naujos 
atliekų deginimo įmonės Tosilo vietovėje Makomerio savivaldybėje aspektu.

Italijos valdžios institucijos pateikė atsakymą 2013 m. gegužės mėn.

Įvertinusi šį atsakymą, 2013 m. birželio mėn. Komisija dar kartą paprašė Italijos valdžios 
institucijų pateikti informacijos dėl priemonių, kurių jos ėmėsi siekdamos užtikrinti 
Direktyvos 92/43/EEB5 taikymą vykdant šį projektą.

Komisija toliau informuos Europos Parlamentą apie šio tyrimo rezultatus.“

5. Komisijos atsakymas ( REV II), gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Atsakydamos į Komisijos pradėtą tyrimą, 2013 m. gegužės ir birželio mėn. Italijos valdžios 

                                               
1

OL L 332, 2000 12 28, p. 91.
2

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 026, 2012 1 28, p. 1).
3

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (OL L 332, 
2000 12 8, p. 91).
4

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (OL L 024, 2008 1 29, p. 8).
5

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7). 
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institucijos atsiuntė laiškus ir paaiškino, kad:

 leidimas naujo atliekų deginimo įrenginio statybai Tosilo vietovėje Makomero 
savivaldybėje dar neišduotas;

 prie išduodant leidimą statybai, bus atliekamas įrenginio poveikio aplinkai vertinimas 
pagal Direktyvą 2011/92/ES ir atitinkamas jo padarinių netoliese esančiai „Natura 
2000“ vietovei „Altopiano di Abbasanta“ vertinimas pagal direktyvą 92/43/EEB;

 atliekant minėtą vertinimo procedūrą, bus konsultuojamasi su visuomene pagal 
Direktyvą 2011/92/ES, Direktyvą 2000/73/EB ir Direktyvą 2008/1/EB.

Remdamasi šia informacija, 2013 m. gruodžio mėn. Komisija užbaigė tyrimą.“


