
CM\797190LT.doc PE415.083v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1405/2007 dėl neteisėto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno 
eksploatavimo, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Ivaylo Asenov Krastev 
Gyventojų sveikatos ir gyvybės ir aplinkos būklės apsaugos organizacijos 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja piliečiams, kuriems įtakos turi miesto savivaldybės, kuri 
2007 m. gruodžio 4 d. pradėjo neteisėtai eksploatuoti nereglamentuotą kietųjų buitinių atliekų 
apdorojimo vietą, esančią šalia gyventojų namų, veiksmai. Nepaisant to, kad Orhuso 
konvencijoje ją pasirašiusioms valstybėms nustatyta pareiga atlikti privalomą poveikio 
aplinkai vertinimą dėl atliekų apdorojimo vietų, kurių pajėgumas viršija 25 000 t, poveikio 
aplinkai vertinimas nebuvo atliktas. Viešai Bulgarijos Respublikos ministrų tarybos remiama 
miesto savivaldybė imasi veiksmų remdamasi neįsigaliojusiu leidimu. Leidimas šalinti 
atliekas buvo išduotas 2007 m. gruodžio 3 d. ir įsigaliojo praėjus 14 dienų skundų pateikimo 
terminui. Suhodolo gyvenamajame rajone labai ribojama laisvo judėjimo teisė ir buvo įrengti 
keli kontrolės postai. Peticijos pateikėjas prašo skubiai imtis reikalingų veiksmų, kad būtų 
nutrauktas pirmiau paminėtas nereglamentuotos atliekų šalinimo vietos eksploatavimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Peticijos pateikėjo, kuris atstovauja suinteresuotiesiems gyventojams, teigimu, miesto 
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savivaldybė 2007 m. gruodžio 4 d. tariamai pradėjo neteisėtai eksploatuoti nereglamentuotą 
kietųjų miesto atliekų apdorojimo vietą, esančią šalia gyventojų namų.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad:
– nepaisant to, kad Orhuso konvencijoje ją pasirašiusioms valstybėms nustatytas 

įsipareigojimas atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą dėl atliekų apdorojimo vietų, 
kurių pajėgumas viršija 25 000 t, poveikio aplinkai vertinimas atliktas nebuvo;

– viešai Bulgarijos Respublikos ministrų tarybos remiama miesto savivaldybė imasi veiksmų 
remdamasi neįsigaliojusiu leidimu. Leidimas šalinti atliekas buvo išduotas 2007 m. 
gruodžio 3 d. ir įsigaliojo praėjus 14 dienų skundų pateikimo terminui.

Peticijos pateikėjas prašo skubiai imtis reikalingų veiksmų, kad būtų nutrauktas neteisėtas 
nereglamentuotos atliekų šalinimo vietos eksploatavimas.

Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Bulgariją dėl tinkamos atliekų tvarkymo ir 
šalinimo sistemos nebuvimo Sofijoje. Oficialus pranešimas buvo išsiųstas 2007 m. spalio 
23 d.1. Šiame pranešime Komisija tvirtino, kad Bulgarija nesiėmė būtinų priemonių užtikrinti, 
kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir 
nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai, visų pirma, nesukeliant pavojaus 
vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir gyvūnams, nesukeliant triukšmo ar kvapų, nedarant 
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms (Direktyvos 2006/12/EB 
dėl atliekų2 4 straipsnio 1 dalis). Komisija taip pat pažymėjo, kad Bulgarija nesilaikė 
įsipareigojimo sukurti integruotą ir tinkamą atliekų šalinimo tinklą naudojant geriausią 
prieinamą gamybos būdą, nereikalaujantį pernelyg didelių išlaidų, kad atliekas būtų galima 
šalinti bet kuriame iš artimiausių objektų tinkamais būdais ir naudojant tinkamas 
technologijoa, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga (tos 
pačios direktyvos 5 straipsnis).

Kalbant apie Suhodolo sąvartyno eksploatavimą, po neseniai surengtos tiriamosios misijos 
Komisija atkreipė Bulgarijos vyriausybės dėmesį į tai, kad atliekos turėtų būti tvarkomos 
laikantis EB teisės aktų dėl atliekų tvarkymo. Po šios misijos Komisijai buvo pranešta, kad 
2008 m. rugpjūčio 6 d. Aplinkos ir vandens ministerija, kaip už TIPK teisės aktų taikymą 
atsakinga institucija, išdavė reikalaujamą TIPK leidimą Suhodolo sąvartyno eksploatavimo II 
etapui vykdyti (Integruotas leidimas Nr. 255-HO/2008). Remiantis Bulgarijos valdžios 
institucijų pateikta informacija, pagal leidimų išdavimo tvarką buvo surengtos konsultacijos 
su visuomene.

Komisija toliau nagrinės bylą dėl tinkamo atliekų tvarkymo įrenginių tinklo Sofijos mieste 
surenkamoms buitinėms atliekoms tvarkyti nebuvimo ir stebės, kaip laikomasi EB teisės 
statant ir eksploatuojant visus susijusius atliekų tvarkymo įrenginius, tarp jų ir Suhodolo 
sąvartyną.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.
                                               
1 Pranešimas spaudai:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 OL L 114, 2006 4 27.
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„Komisija išsiuntė Bulgarijai pagrįstą nuomonę1, kuria patvirtinama jos pozicija, kad valstybė 
neužtikrina integruoto ir tinkamo atliekų šalinimo tinklo veikimo naudojant geriausią 
prieinamą gamybos būdą, nereikalaujantį pernelyg didelių išlaidų, kad atliekas būtų galima 
šalinti bet kuriame iš artimiausių objektų tinkamais būdais ir naudojant tinkamas 
technologijas, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga 
(Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų2 5 straipsnis).

Kalbant apie Suhodolo sąvartyno eksploatavimą, Komisija buvo informuota, kad po to, kai 
buvo išduotas TIPK leidimas Nr. 255-HO/2008 II etapui vykdyti, kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos priėmė palankų PAV sprendimą dėl I etapo vykdymo ir 
todėl taip pat išdavė TIPK leidimą Nr. 376-H0-И0-А0/2009. Pirmajam etapui leidimas duotas 
dėl 650 000 t pajėgumo (192 000 m2), o tai, Bulgarijos valdžios institucijų nuomone, leis 
eksploatuoti sąvartyną iki 2011 m. pabaigos, kai pradės veikti nauja Sofijos atliekų tvarkymo 
sistema.

Komisija taip pat vertina 2009 m. rugsėjo mėn. Bulgarijos valdžios institucijų pateiktą 
informaciją.

Išvados

Komisija toliau nagrinės bylą dėl tinkamo atliekų tvarkymo įrenginių tinklo Sofijos mieste 
surenkamoms buitinėms atliekoms tvarkyti nebuvimo ir stebės, kaip laikomasi EB teisės 
statant ir eksploatuojant visus susijusius atliekų tvarkymo įrenginius, tarp jų ir Suhodolo 
sąvartyną.“

                                               
1 Pranešimas spaudai:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en.
2 OL L 114, 2006 4 27.


