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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo su atliekų šalinimo aikštele susijusią padėtį Rytų Lenkijos mieste 
Senojoje Zamostėje (Stary Zamość), prieštaraujančią Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl 
atliekų sąvartynų nuostatoms. Peticijos pateikėja, inter alia, teigia, kad aikštelė daro žalą 
vietos gyventojų sveikatai ir teršia gruntinius vandenis. Be to, atliekų aikštelė yra ne tik prie 
pat gyvenamosios zonos, bet ir netoli nacionalinio parko. Kadangi, gavusios ne vieną peticijos 
pateikėjos skundą, nacionalinės institucijos nesiėmė jokių veiksmų, peticijos pateikėja ragina 
Europos Parlamentą spręsti šį klausimą siekiant užtikrinti, kad šiai atliekų aikštelei būtų 
tinkamai taikomi ES aplinkosaugos teisės aktai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Atliekų tvarkymo klausimai

Peticijos pateikėja kalba apie seną, nuo 1980 m. veikiantį sąvartyną. Galima spręsti, kad 
sąvartynas toliau veikia, nes teigiama, kad kompetentingos institucijos išdavė leidimą jį 
eksploatuoti dar 10 metų. Peticijos pateikėja skundžiasi dėl netinkamos sąvartyno inžinerijos ir 
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kasdienio jo tvarkymo – tokia padėtis kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

Kadangi šis sąvartynas veikė priimant Sąvartynų direktyvą, jam taikomas direktyvos 
14 straipsnis. Tai reiškia, kad iki dabar sąvartyno operatorius turėjo pateikti kompetentingoms 
institucijoms sutvarkymo planą ir imtis visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad sąvartynas veiktų 
pagal EB standartus. Sąvartynų direktyvoje nuo 2009 m. liepos 16 d. neleidžiama eksploatuoti 
reikalavimų neatitinkančių sąvartynų.

Orhuso konvencijos klausimai

Direktyvoje 2003/4/EB1 reglamentuojami visuomenės galimybės susipažinti su informacija 
apie aplinką klausimai. Ja remiantis, valstybės narės turi užtikrinti, kad valdžios institucijos 
savo turimą arba jų pavedimu kitų subjektų laikomą informaciją apie aplinką pateiktų bet 
kuriam to paprašiusiam asmeniui nereikalaudamos, kad jis nurodytų savo interesą. Tai 
pirmiausia reiškia, kad valdžios institucija turi leisti pasinaudoti savo parengta arba gauta 
informacija apie aplinką. 

Valdžios institucijos sąvoka konkrečiai išdėstyta 2 straipsnio 2 dalyje. Direktyvoje taip pat 
nustatyti konkretūs terminai: kuo greičiau arba vėliausiai per mėnesį nuo to laiko, kai valdžios 
institucija gauna prašymą, arba per du mėnesius nuo prašymo gavimo, jeigu prašomos 
informacijos daug ir ji sudėtinga. Be to, taip pat turėtų būti užtikrinta galimybė bet kokią 
prašomą informaciją išnagrinėti in situ. Šis nagrinėjamas turi būti nemokamas, kaip nurodyta 
direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje. Atsisakyti pateikti informaciją apie aplinką galima tik dėl 
konkrečių, direktyvos 4 straipsnyje nurodytų priežasčių. Šias priežastis būtina aiškinti siaurai, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į informacijos atskleidimu įgyvendinamą 
visuomenės interesą. Apie atsisakymą pateikti visą arba dalį prašomos informacijos turi būti 
pranešta raštu per pirmiau nurodytą laikotarpį, nurodant atsisakymo priežastis ir pateikiant 
informaciją apie peržiūros procedūrą. Beje, pareiškėjas, manantis, kad jo prašymo pateikti 
informaciją nepaisoma, prašymas neteisingai atmestas (visiškai arba iš dalies) arba į jį 
nepakankamai atsakyta, gali pasinaudoti 6 straipsnio 1–2 dalyse numatytomis peržiūros 
procedūromis.

Remiantis peticija, peticijos pateikėja prašė „patvirtintos fotokopijos“. Šis aspektas 
direktyvoje konkrečiai nereglamentuojamas. Vis dėlto, kai valdžios institucija suteikia 
galimybę susipažinti su jos turima informacija apie aplinką, daroma prielaida, kad pateikta 
informacija visiškai atspindi šios institucijos turimus dokumentus. Be to, turi būti pateikta 
tokia informacija, kokią turi valdžios institucija, nebent dėl minėtųjų atsisakymo priežasčių 
visos arba dalies jos negalima atskleisti. 

Komisija pažymi, kad, anot peticijos pateikėjos, galutinė Liublino gamtos apsaugos fondo 
parengto tyrimo išvada, palyginti su ankstesniu variantu, pakeista. Pataisų gali būti daroma 
dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, faktinių arba vertinimo klaidų. Svarbu pažymėti, kad šis 
klausimas perduotas prokuratūrai, kuri dėl pačioje peticijoje nurodytų priežasčių bylą 
                                               
1 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, 2003 m. vasario 14 d. 
OL L 41.
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nutraukė. Be to, Komisija pažymi, kad kyla klausimas, ar šis fondas direktyvos požiūriu 
laikytinas valdžios institucija. Nepaisant to, jeigu tyrimo rezultatus turi valdžios institucijos, 
jos privalo šiuos dokumentus pateikti, išskyrus atvejus, kai esama pagrįstų atsisakymo juos 
pateikti priežasčių, pvz., intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

Išvados

Orhuso konvencijos klausimai

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta pirmiau, Komisija nepadarė išvados, kad valdžios institucija 
nesilaikė Direktyvos 2003/4/EB. Jeigu peticijos pateikėja ateityje prašys leisti susipažinti su 
informacija apie aplinką, jai rekomenduojama nurodyti, kad prašymas grindžiama šia 
direktyva, ir prireikus pasinaudoti Lenkijos teisės aktų suteikiamomis šios direktyvos 
6 straipsnio 1–2 dalyse numatytomis peržiūros procedūromis.

Atliekų tvarkymo klausimai

Kadangi peticijos pateikėja nurodo, kad sąvartyno leidimas veikti pratęstas dar dešimčiai metų, 
Komisija daro prielaidą, kad sąvartynas sutvarkytas pagal Sąvartynų direktyvą. Vis dėlto, 
nepamiršdama peticijos pateikėjos išdėstytų teiginių, Komisija parašys Lenkijos institucijoms, 
kad įsitikintų, jog aptariamas sąvartynas visiškai atitinka reikiamų teisės aktų reikalavimus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„2009 m. liepos 10 d. kompetentingos Lenkijos institucijos taip atsakė į Komisijos užklausas dėl 
šios problemos:

a) Senosios Zamostės savivaldybės teritorijoje veikiančių sąvartynų nėra. Komisijos laiške 
aprašytas atvejis susijęs su Skerbešuvo savivaldybės teritorijoje, Kolonia Dębowiec, esančiu 
komunaliniu sąvartynu, besiribojančiu su Senosios Zamostės savivaldybės teritorija;

b) šis sąvartynas dabar reglamentuojamas Lenkijos taikomų su atliekomis susijusių teisės aktų 
perkėlimo priemonių;

c) įgyvendindami teisinius reikalavimus, sąvartyno vadovai pateikė poveikio aplinkai 
vertinimus, kurių pagrindu kompetentingos institucijos priėmė atitinkamus administracinius 
sprendimus. Juose nurodyta, prie kokių naujų reikalavimų konkrečius įrenginius pritaikyti ir 
kaip tai padaryti. 2003 m. priimtame sprendime nurodyta, kaip sąvartyną pritaikyti prie 
Atliekų įstatymo reikalavimų, t. y. jame įrengti:

■ kontrolės ir matavimo prietaisus 2002 m. gruodžio 9 d. aplinkos ministro įsakyme dėl 
sąvartynų stebėjimo srities, laiko, metodo ir sąlygų reikalaujamam stebėjimui atlikti;

■ išplėstą žaliąją buferinę zoną.

Liublino provincijos aplinkos apsaugos inspekcijai atlikus patikrinimus nustatyta, kad 
sąvartyno vadovas įvykdė šio sprendimo reikalavimus. 
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Remiantis galiojančiais aplinkosaugos teisės aktais, sąvartyną tikrina Liublino provincijos 
aplinkos apsaugos inspekcijos Zamostės padalinys. Kartą per metus atliekami planiniai 
patikrinimai, o gavus su sąvartynu susijusių skundų atliekami atitinkami tikrinimai iš anksto 
nepranešus. 2008 m. sąvartyno vadovas atliko šiuos stebėjimo darbus: paėmė gruntinių 
vandenų, filtrato ir sąvartyno dujų mėginius, atliko atliekų sudėties bei struktūros analizę ir 
išmatavo sąvartyno aikštelės suslūgimą. Gruntinių vandenų ir filtrato mėginiai imami kas 
ketvirtį. Imant gruntinio vandens mėginius nustatomas gruntinio vandens lygis.

Gruntinio vandens ir filtrato tyrimus atlieka laboratorija, akredituota atlikti fizikinius, 
cheminius ir fizinius-cheminius gruntinio vandens tyrimus;

d) sąvartynas renka filtratus ir dujas. 2008 m. ir kelerius ankstesnius metus gruntinio 
vandens stebėjimas sąvartyne buvo atliekamas pagal 2002 m. gruodžio 9 d. aplinkos 
ministro įsakymą dėl sąvartynų stebėjimo srities, laiko, metodo ir sąlygų. Įvertinus stebėjimo 
rezultatus nustatyta, kad tirti rodikliai neviršija III klasei ir žemesnėms kokybės klasėms 
nustatytų ribų (labai geros, geros ir patenkinamos kokybės vanduo). Atlikus tyrimus 
gruntinio vandens taršos sąvartyno ribose nenustatyta.

Sprendime taip pat numatyta, kad atliekos turėtų būti padengtos izoliaciniu sluoksniu. Per 
pastaruosius kelerius metus, Aplinkos apsaugos inspekcijos atliktų patikrinimų duomenimis, 
izoliacinių sluoksnių naudojimo klausimu ne visada laikytasi sąvartyno eksploatavimo 
instrukcijų. Už aptiktus trūkumus sąvartyno vadovui skirtos baudos;

e) Liublino provincijos gubernatorius 2007 m. spalio 30 d. priėmė sprendimą dėl šio 
sąvartyno – suteikė integruotą leidimą komunalinių atliekų sąvartynui eksploatuoti. 
Sąvartyno vadovo prašymu nustatyta, kad sprendimas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Išvados

Iš Lenkijos kompetentingų institucijų gautos informacijos matyti, kad sąvartyno operatorius 
turi galiojantį leidimą ir įvykdė kompetentingos institucijos nustatytas pareigas pritaikyti 
objektą teisiniams reikalavimams. Atlikus tyrimus gruntinio vandens taršos sąvartyno ribose 
nenustatyta. Objektą nuolat tikrina Provincijos aplinkos apsaugos inspekcija. Už aptiktus 
trūkumus ir pažeidimus sąvartyno vadovui skirtos baudos.
Todėl, atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija nemano, kad šiuo atveju buvo pažeisti 
atliekas reglamentuojantys ES teisės aktai.“


