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Tema: Peticija Nr.  1640/2008 dėl sąvartyno įrengimo Dimitrovgrade (pietų Bulgarija), 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Georgi Gospodinov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kalba apie planuojamą sąvartyno įrengimą Dimitrovgrado mieste (pietų 
Bulgarija). Jis nurodo, kad, be kitų dalykų, šis projektas turės rimtų padarinių ekologinei 
teritorijos pusiausvyrai ir vietos vandens valymo įrenginiams, iš kurių geriamasis vanduo 
tiekiamas 100 000 žmonių. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad surengus projekto 
konkursą, sutartis pasirašyta su mero tėvui priklausančia įmone, ir kad projektui bus skirtas 
ES finansavimas. Kadangi peticijos pateikėjas mano, kad šiuo atveju pažeidžiamos šioje 
srityje galiojančios ES nuostatos, jis prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Sąvartynai Bendrijos lygmeniu reglamentuojami Direktyva 1999/31/EB1 dėl atliekų 
sąvartynų. Pagal Sąvartynų direktyvos I priedą, parenkant sąvartyno vietą, būtina atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su:

a) atstumu nuo sąvartyno ribų iki gyvenamųjų ar poilsio vietų, vandens kelių ir telkinių, kitų 
žemės ūkio bei miesto vietovių;
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b) požeminių vandenų, jūros pakrančių ar saugomos gamtos teritorijomis, esančiomis tame 
rajone, kuriame yra sąvartynas;

c) rajono geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis;

d) potvynių, žemės įgriuvų, nuošliaužų ar griūčių pavojumi rajone;

e) gamtos ir kultūros paveldo apsauga rajone.

Sąvartyną gali būti leidžiama įrengti tik tuo atveju, jei numatomos sąvartyno vietos ypatybės 
pagal pirmiau nurodytus reikalavimus ir taikytinos koreguojamosios priemonės rodo, kad 
sąvartynas nekels rimto pavojaus aplinkai.

Sąvartyno vietą parenka ir sprendimą suteikti leidimą įrengti sąvartyną priima 
kompetentingos valstybių narių institucijos, kurios turi įvertinti riziką, susijusią su naujų 
atliekų tvarkymo įrenginių pradėjimu naudoti. Komisija negali kištis į nacionalinių institucijų 
reikalus, susijusius su tos infrastruktūros vietos nustatymu ir savybėmis, jei tik sprendimai 
priimami laikantis Bendrijos aplinkos apsaugos teisės.

Pagal Sąvartynų direktyvos 8 straipsnį kompetentinga institucija nesuteikia leidimo sąvartynui
įrengti, jei neįsitikinama, kad sąvartyno vieta visiškai atitinka visus Sąvartynų direktyvoje ir 
kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas nepateikė jokių įrodymų, kad pažeista Sąvartynų 
direktyva. 

Nepateikdamas įrodymų peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl interesų konflikto sudarant 
viešojo paslaugų pirkimo sutartį, reglamentuojamą pagal Direktyvą 2004/18/EB1, taikytas 
nevienodas požiūris. Peticijoje pateikta informacija Komisijai neleidžia nustatyti, ar šiuo 
atveju taikoma Bendrijos teisė ir ar iš tikrųjų pažeistos viešojo pirkimo sutarčių sudarymo 
taisyklės.

Išvados

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija pažymi, kad nėra jokių požymių, kad 
šiuo atveju pažeisti Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų nustatyti reikalavimai. 

Reikėtų pažymėti, kad Komisija nėra kompetentinga nustatyti konkrečias vietas, kurios turėtų 
būti naudojamos kaip sąvartynai, ar kitai susijusiai rizikai vertinti. Ši veikla patenka į 
nacionalinių valdžios institucijų kompetencijos sritį. 

Komisijai perduota informacija neleidžia daryti išvados, kad padarytas Direktyvos 
2004/18/EB pažeidimas, susijęs su peticijos pateikėjo nurodytais viešojo pirkimo aspektais.“
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