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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0276/2008 dėl taršos iš toksinių atliekų šalinimo vietos Barkolos 
kurorte netoli Triesto (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Roberto 
Giurastante organizacijos „Greenaction Transnational“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl taršos, kurią kelia įvairios medžiagos, tarp jų 
deginimo pelenai, kurių sudėtyje yra dioksino, iš atliekų šalinimo vietos Barkoloje, netoli 
Triesto. Atliekų šalinimo vieta yra prie jūros ir netoli labai gausiai lankomos maudymosi 
zonos. Peticijos pateikėjas savo susirūpinimą dėl taršos pavojaus išdėstė oficialiame skunde. 
Tačiau baudžiamosios bylos tyrimas buvo baigtas 2007 m. ir, nepaisant valdžios institucijų 
pripažinimo, kad tokio pavojaus esama, nebuvo imtasi jokių apsaugos priemonių. Byla buvo 
grąžinta administracinėms institucijoms. Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis negali susipažinti 
su dokumentais, kuriuose nurodyti taršos lygiai, ir tvirtina, kad turi teisę tai padaryti pagal 
Orhuso konvenciją. Taip pat jis tvirtina, kad Italijos valdžios institucijos pažeidė ES teisės 
aktus, ir todėl prašo, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 22 d. 

„Komisija iš peticijos pateikėjo išdėstytų teiginių suprato, kad į Barkolos sąvartyną vežamos 
iš anksto neapdorotos pavojingos atliekos, taigi jos gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir 
žmonių sveikatai. 
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Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų1 tikslas yra nustatyti priemones, kurios padėtų 
užkirsti kelią atliekų sąvartynų neigiamam poveikiui aplinkai ir jų keliamam pavojui žmonių 
sveikatai arba kuo labiau juos sumažintų. 

Suprantama, kad Atliekų sąvartynų direktyvos įsigaliojimo metu Barkolos sąvartynas jau 
veikė. Minėtos direktyvos 14 straipsnyje nurodoma, jog valstybės narės imasi priemonių, kad 
sąvartynams, kuriems šios direktyvos perkėlimo į nacionalinius teisės aktus metu, 2001 m. 
liepos 16 d., jau yra išduoti leidimai arba kurie jau yra eksploatuojami, būtų draudžiama tęsti 
veiklą, išskyrus atvejus, kai yra parengtas sąvartyno sutvarkymo planas, reikalingas, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos reikalavimų, išskyrus reikalavimus dėl sąvartyno vietos). Sąvartyno 
sutvarkymo planas turi būti parengtas iki 2009 m. liepos 16 d. 

Jei Barkoloje šalinamos atliekos būtų pavojingos, atliekų sąvartynas turėtų atitikti specialius 
reikalavimus, išdėstytus Atliekų sąvartynų direktyvos I priede. 

Atliekų sąvartynų direktyvos 6 straipsnio a punkte teigiama, kad sąvartynuose turėtų būti 
šalinamos tik apdorotos atliekos. Be to, Tarybos sprendimu 2003/33/EB2 pagal Atliekų 
sąvartynų direktyvos II priedo principus nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir 
tvarka.“ 

Išvados

Siekdama išsiaiškinti peticijos pateikėjo teiginius, Komisija prašys kompetentingų Italijos 
valdžios institucijų pateikti savo nuomonę.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. vasario 20 d. 

,,Klausimas dėl atliekų tvarkymo 
Pagal Atliekų pagrindų direktyvos3 4 straipsnį valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir 
visų pirma nesukeliant pavojaus, be kita, vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir gyvūnams. 
Be to, valstybės narės imasi būtinų priemonių uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą arba 
nekontroliuojamą šalinimą. 
Italijos valdžios institucijos 2008 m. lapkričio 21 d. laiške atsakė į Komisijos klausimą dėl šio 
atvejo paaiškindamos, kad tebevyksta uždaryto atliekų sąvartyno (uždarytas 1983 m. gegužės 
31 d.) atkūrimo programa ir kad rizikos analizė, kurią turi atlikti atsakinga šalis, parodys, 
kokių tolesnių veiksmų gali prireikti. 
Senasis atliekų sąvartynas buvo naudojamas inertinėms atliekoms ir senosios miesto deginimo 
krosnies pelenams šalinti. 2005 m. Triesto uosto valdžia, kurios jurisdikcijai priklauso ir 
atliekų sąvartyno teritorija, savo iniciatyva ėmėsi veiksmų, kad būtų sutvarkytos užterštos 
vietos. Tuo tikslu privačios laboratorijos atliko tyrimus (kuriuos neseniai pakartojo ir viešoji 
laboratorija ARPA), tarp jų dirvožemio, gruntinio vandens, jūros nuosėdų, jūros paviršinio 
                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
2 OL L 11, 2003 1 16, p. 27 
3 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų, OL L 114, 2006 4 27, 
p. 9.
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vandens ir oro mėginių tyrimus. 
Remiantis ARPA pateiktais preliminariais rezultatais: 

1. nebuvo nustatyta jokių problemų, susijusių su dioksino buvimu dirvožemyje arba oru 
sklindančiose dulkėse; 

2. buvo rasta šiek tiek degimo pelenų; 
3. asbesto nebuvo rasta; 
4. susiliečiančiame su atliekų sąvartynu žemės sluoksnyje rastų teršalų kiekis viršijo 

nustatytas ribines taršos vertes; 
5. gruntiniame vandenyje ribines vertes viršijančio teršalų kiekio nenustatyta; 
6. nėra jokių požymių, kad taršos pavojus grėstų jūros vandeniui; 
7. jūrų nuosėdų užterštumo klausimas yra sudėtingas, nes joms poveikį daro netoliese 

esančio Triesto uosto veikla ir jūrų eismas, todėl valdžios institucijos mano, kad šis 
aspektas ateityje turėtų būti ištirtas išsamiau. 

Atsižvelgdamos į ankščiau minėtus rezultatus, kompetentingos valdžios institucijos ėmėsi 
atitinkamų nepaprastųjų priemonių, kad būtų užtikrintas sąvartyno vietos saugumas. 
Pavyzdžiui, 2 punkte paminėta problema buvo išspręsta užpylus 30–50 cm skaldos sluoksnį, 
užkertantį kelią vėjo erozijai ir pelenų išsklaidymui ore. Be to, greta sąvartyną juosiančio 
pylimo esančiuose sklypuose buvo leista statyti naujus sporto ir vandens draugijų statinius. 
Tokiu būdu tose vietose buvo paklota asfalto danga. Galiausiai Triesto savivaldybės 
nurodymu uždrausti žemės kasimo darbai bet kurioje pylimo dalyje. 

Klausimas dėl Orhuso konvencijos

Peticijos pateikėjas teigia, kad jam nebuvo leista susipažinti su Triesto prokuratūros 
baudžiamosios bylos tyrimo dokumentais, į kuriuos įtrauktas Barkolos sąvartyno įvertinimas. 
Jis mano, kad šis atsisakymas suteikti leidimą prieštarauja Orhuso konvencijai dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais1. 

Iš peticijos matyti, kad šis klausimas yra susijęs su baudžiamąja byla. Orhuso konvencijoje 
numatyta, be kita, visuomenės teisė gauti informaciją aplinkosaugos klausimais, kuria 
disponuoja Konvencijoje nurodytos valstybės institucijos. Iš tikrųjų Konvencijos 2 straipsnio 
2 dalyje nustatyta: „Šis terminas neapima teismų ar įstatymų leidybos institucijų.“
Direktyva 2003/4/EB2 buvo suderinti Bendrijos teisės aktai siekiant užtikrinti, kad jie visiškai 
atitiktų šią Konvenciją. Direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje pateikiamas „valdžios institucijos“ 
apibrėžimas, vartojamas šioje direktyvoje, nurodant, kad „valstybės narės gali nustatyti, kad 

                                               
1 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 

dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos 
bendrijos vardu (2005/370/EB), OL L 124, 2005 5 17, p. 1. Nuo 2005 m. gegužės 17 d. Europos bendrija yra 
Orhuso konvencijos šalis.

2 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, paskelbta OL L 41, 
2003 2 14, p. 26.
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ši sąvoka neapima įstaigų arba institucijų, vykdančių teismines arba įstatymų leidžiamąsias 
funkcijas“. Ši nuostata visiškai atitinka Konvenciją. 

Dėl to teismų institucijos gali teisėtai atsisakyti suteikti leidimą susipažinti su informacija, 
kuri pagal Konvenciją yra aplinkos informacija ir kuri, kaip paminėta peticijoje, įtraukta į 
atitinkamus dokumentus.“ 

Išvados
Komisija supranta, kad atkūrimo programa vis dar vyksta, ir tikisi, kad atsakinga šalis užbaigs 
rizikos analizę. Be to, ji tikisi, kad ypatingas dėmesys bus atkreiptas į 4 ir 7 punktuose 
paminėtas problemas, kurių sprendimas patenkins kompetentingų institucijų reikalavimus. 
Atėjus laikui Komisija prašys kompetentingų Italijos valdžios institucijų pateikti naujesnę 
informaciją dėl šio atvejo ir atitinkamai perduos ją Peticijų komitetui.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d. 

,,Tyrimų, atliktų privačiose laboratorijose ir vėliau pakartotų viešojoje laboratorijoje ARPA, 
rezultatai jau buvo įtraukti į ankstesnį 2009 m. vasario 20 d. Komisijos atsakymą (žr. jo 1–
7 punktus). 
Vėlesniame 2009 m. liepos 3 d. rašte Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų paaiškinti, 
kokių tolesnių priemonių buvo imtasi 4 ir 7 punktuose nurodytoms problemoms, susijusioms 
su atliekų sąvartynais ir nuosėdomis, spręsti. 
2009 m. rugpjūčio 6 d. pateiktame atsakyme Italija nurodė: 
Dėl 4 punkto (,,žemės sluoksnyje, susiliečiančiame su atliekų sąvartynu, rastų teršalų kiekis 
viršijo nustatytas ribines vertes“): remiantis charakteristikų santraukos dokumentu, kurį 
priėmė Friulio-Venecijos Džulijos regionas, atrodo, kad šiuo metu teršalų randama tik 
Barkolos krantinės teritorijoje, t. y. poveikį išorės teritorijoms arba žmonėms šioje teritorijoje, 
arba jūros plotams šalia krantinės daro nedidelis teršalų kiekis arba jų visai nėra. 
Bet kokiu atveju, Triesto uosto valdžia baigė stabilumo užtikrinimo darbus toje teritorijoje ir 
pašalino bet kokį pavojų, kad dioksinas galėtų būti išnešiotas vėjo ir patektų ant žmonių odos 
ir (arba) terštų aplinką. Tai buvo atlikta žvyro sluoksniu arba asfaltu padengiant iškilusius į 
paviršių užterštus plotus. 
Dėl 7 punkto (,,jūrų nuosėdų užterštumo klausimas yra sudėtingas, nes joms poveikį daro 
netoliese esančio Triesto uosto veikla ir jūrų eismas, todėl valdžios institucijos mano, kad šis 
aspektas ateityje turėtų būti ištirtas išsamiau“): Triesto uosto valdžia baigė rengti greta atliekų 
sąvartyno esančio jūros ploto įvertinimo programą. Joje numatyta atlikti 31 tyrimą, skirtą 
metalų, polichlorintų bifenilų (PCB), policiklinių aromatinių hidrokarbonatų (PAH), 
tributiltino (TBT), asbesto ir kt. paieškoms jūroje; taip pat numatyta vykdyti toksikologinius 
bandymus ir įvertinti bioakumuliacinių medžiagų kaupimąsi dvigeldžiuose organizmuose, 
gyvenančiuose sąvartyno teritorijoje. Dioksinų tirpumas vandenyje yra mažas, be to, jų nėra 
oru sklindančiose dulkėse, todėl iš gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad tėra nedaug 
galimybių dioksinui iš sausumos patekti į jūrą. Be to, nuosėdose rasto dioksino koncentracijos 
vertės yra gerokai mažesnės (iki kelių šimtų kartų) už nustatytąsias žemėje.“ 
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Išvados

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisijos nuomone, kompetentingos valdžios institucijos ėmėsi 
tinkamų veiksmų padėčiai Barkolos atliekų sąvartyne ištaisyti. Taigi šiuo atveju Komisija 
nenustatė jokio galimo ES teisės aktų dėl atliekų pažeidimo.“


