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Tema: Peticija Nr. 0727/2005 dėl sąvartyno projekto „Path Head“ karjere, Bleidono 
vietovėje, Taino ir Viro grafystėje, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė 
Valerie Gardner „Residents against Rubbish“ asociacijos vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri kreipiasi „Residents against Rubbish“ asociacijos vardu, protestuoja 
prieš numatomą buitinių, pramoninių ir komercinių atliekų sąvartyno „Path Head“ karjere, 
Bleidono vietovėje, Taino ir Viro grafystėje, statybą. Vietos valdžios institucijos jau davė 
leidimą projektui įgyvendinti. Šiuo metu laukiama Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinimo.
Peticijos pateikėja abejoja, ar šiame regione reikia naujo sąvartyno, nes dviejų mylių 
spinduliu aplink „Path Head“ jau veikia arba planuojama įrengti 33 tokius sąvartynus. 
Peticijos pateikėja susirūpinusi dėl sąvartyno poveikio žmonių, gyvenančių netoli planuojamo 
sąvartyno vietos, sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. vasario 3 d. 

„Peticija susijusi su numatoma buitinių, pramoninių ir komercinių atliekų sąvartyno „Path 
Head“ karjere, Bleidono vietovėje, Taino ir Viro grafystėje, statyba. Peticijos pateikėja 
abejoja, ar šiame regione reikia naujo sąvartyno, ir yra susirūpinusi dėl jo poveikio žmonių, 
gyvenančių netoli planuojamo sąvartyno vietos, sveikatai.
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Bendrieji atliekų apdorojimo reikalavimai apibrėžti Direktyvoje 75/442/EEB dėl atliekų1. Ši 
direktyva visų pirma įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad atliekos būtų naudojamos arba 
šalinamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir kad visos įmonės, atliekančios atliekų 
naudojimo arba šalinimo darbus, gautų tam leidimą ir būtų reguliariai tikrinamos.

Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų2 apibrėžti konkretesni sąvartynų statybos, 
eksploatavimo, uždarymo ir vėlesnės priežiūros reikalavimai. Joje išvardijami keli vietų 
sąvartynams parinkimo kriterijai, susiję su hidrogeologinėmis vietovės sąlygomis, miesto 
vietovėmis, žemės ūkio arba saugomomis gamtos teritorijomis, į kurias reikia atsižvelgti, be 
to, nurodoma, kad leidimas įrengti sąvartyną gali būti išduotas tik tuo atveju, jeigu tai nekelia 
rimtos grėsmės aplinkai. Viena leidimo išdavimo sąlygų yra sąvartyno projekto atitiktis 
atliekų tvarkymo planui.

Pagal Direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės3 sąvartynai, kurie 
priima daugiau negu 10 t atliekų per dieną arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 
25 000 t, išskyrus neaktyvių atliekų sąvartynus, turi turėti integruotą leidimą. 

Poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas pagal Direktyvą 85/337/EEB su pakeitimais, 
padarytais Direktyva 97/11/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo4, jeigu sąvartynas gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. 

Komisija neturi įgaliojimų ginčyti nacionalinių valdžios institucijų priimtų sprendimų dėl 
atliekų apdorojimo vietų parinkimo. Komisijos funkcija yra užtikrinti, kad valstybės narės 
tinkamai taikytų atitinkamus Bendrijos teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju 
projektas yra vis dar ankstyvos stadijos ir leidimas sąvartynui įrengti dar nebuvo suteiktas, 
nėra galimybės nustatyti kokių nors šių teisės aktų pažeidimų.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d. 

„Kaip papildomą informaciją Komisija gavo 2005 m. rugpjūčio 31 d. Aplinkos apsaugos 
agentūros bendrovei „SITA Environment Ltd.“, kaip veiklos vykdytojai, išduotą leidimą 
eksploatuoti „Path Head“ karjero sąvartyną. 

Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų apibrėžti konkretūs sąvartynų statybos, 
eksploatavimo, uždarymo ir vėlesnės priežiūros reikalavimai. Atliekų sąvartynų direktyvos 
I priede reglamentuojamos pagrindinės ir bendrosios sąlygos, susijusios su sąvartyno vieta, 
vandens kontrole ir salvos tvarkymu, dirvožemio ir vandens apsauga, dujų kontrole, 
nepatogumais ir pavojais, sąvartyno stabilumu ir jo aptvėrimu. II priede išvardijami atliekų 
priėmimo į sąvartynus kriterijai, o III priede nustatoma sąvartyno eksploatavimo ir vėlesnės 
priežiūros kontrolės ir stebėsenos tvarka. 

Suteiktame leidime yra visi konkretūs reikalavimai, apibrėžti Direktyvoje 1999/31/EB dėl 
atliekų sąvartynų. Sąvartyne leidžiama šalinti nepavojingas atliekas. Direktyvoje išsamiai 

                                               
1 OL L 194, 1975 7 25, p. 47, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/350/EB, OL L 135, 1996 6 6, 
p. 32.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
3 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
4 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5. 
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apibrėžtos sąvartynų eksploatavimo sąlygos, nustatant, kokios atliekos į jį priimamos, taip pat 
išsamūs atliekų priėmimo kriterijai. Nustatytos metinė priimamo atliekų kiekio ribinė vertė, 
taip pat į orą, paviršinius vandenis ir kanalizaciją išskiriamų teršalų ribinės vertės. Veiklos 
vykdytojas turi pateikti įvairių poveikio vertinimų duomenis. Išsamiai apibrėžti gruntinio 
vandens imamų mėginių matuotini parametrai ir mėginių ėmimo dažnumas, taip pat gruntinio 
vandens vertinimo kriterijai ir gruntinio vandens kokybės atitikties kriterijai. Kvapų ir 
antžeminės taršos prevencijai skirtos specialios nuostatos. Be to, į šią direktyvą įtrauktos 
nuostatos, kuriose reikalaujama, kad sąvartyne dirbtų tik apmokyti ir kontroliuojami 
darbuotojai. Taip pat nustatytos priemonės iki minimumo sumažinti sąvartyne keliamą 
triukšmą ir vibraciją bei parengti stebėsenos vietoje sistemą, užtikrinančią dujų ir salvos lygio 
kontrolę. Numatytos finansinės garantijos, užtikrinančios, kad būtų vykdomi leidime apibrėžti 
įsipareigojimai, įskaitant sąvartyno vėlesnės priežiūros reikalavimą.

Skirsnių „Įrašai“, „Ataskaitos“ ir „Pranešimai“ nuostatomis įdiegiama visapusiška ataskaitų 
teikimo sistema, siekiant užtikrinti, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti veiksmingą 
sąvartyno kontrolę. 

Šiomis aplinkybėmis Komisija nenustatė galimo Atliekų sąvartynų direktyvos pažeidimo.

Vis dėlto Komisija paprašė Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateikti daugiau 
informacijos apie tai, kokiu būdu buvo nustatyta, kad nėra jokio rimto pavojaus netoli 
sąvartyno gyvenančių gyventojų aplinkai.“

5. Per 2006 m. spalio 3–4 d. posėdį Komisijos žodžiu suteiktos informacijos raštiškas 
patvirtinimas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.

„Jungtinės Karalystės valdžios institucijų buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos 
visų pirma apie tai, kokiu būdu buvo nustatyta, kad nėra jokio rimto pavojaus netoli sąvartyno
gyvenančių gyventojų aplinkai. 2006 m. birželio 28 d. laišku Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos pateikė sprendimų priėmimo proceso aprašomuosius dokumentus ir paaiškino, 
kokiomis sąlygomis ir kokiu pagrindu buvo išduotas įrenginio eksploatavimo leidimas.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų padaryta rimtos žalos aplinkai, leidime išdėstytos sąlygos, 
nustatančios įvairių į aplinką patenkančių teršalų ribines vertes. Jame taip pat nustatyta griežta 
stebėsenos tvarka, kad būtų nuolat vertinamas bet koks poveikis taršos vietoms ir aplinkai 
arba jo tendencijos. 

Sprendime ir išduotame leidime nurodytos šios esminės ir atitinkamos sprendimo priežastys, 
susijusios su siekiu užtikrinti tinkamą gyventojų apsaugą:
 arčiausiai sąvartyno vietos – „Low Row“ gyvenamieji kotedžai, pastatyti maždaug už 

180–200 m nuo artimiausios atliekų iškrovimo vietos; 
 sąvartyno veiklos vykdytojas įpareigotas užtikrinti, kad triukšmo lygis įprasto darbo metu 

neviršytų 55 dB, o trumpalaikių veiksmų metu – 70 dB. Dėl to, siekiant sumažinti 
triukšmo ir vibracijos taršą, reikalaujama parengti triukšmo ir vibracijos valdymo planą, 
kad būtų išvengta žalos arba nepatogumų, galinčių kilti žmonėms, gyvenantiems nuo 
triukšmo neapsaugotuose žemės sklypuose; 
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 visi iš sąvartyno į orą patenkantys teršalai turi būti be pašalinio kvapo. Agentūros įgaliotas 
pareigūnas kontroliuos, ar laikomasi šio reikalavimo už įrenginio ribų.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateiktuose dokumentuose dar kartą patvirtinama, 
kad šis sąvartynas yra reikalingas ir kad šiame regione yra tik keturi atliekų sąvartynai. 
Planuojant sąvartyną ir parenkant jam vietą buvo atlikti keli vertinimai ir parengta atliekų 
tvarkymo koncepcija ir planas. 

Buvo įrodyta, kad išduotame leidime apibrėžti techniniai reikalavimai, taip pat visapusiškos 
stebėsenos priemonės leis užtikrinti, kad aplinkai arba gyventojams nebūtų daroma jokios 
rimtos žalos. Buvo atsižvelgta į visas susijusias sąlygas, nurodytas Atliekų sąvartynų 
direktyvoje 1999/31/EB, ir atliktas nuodugnus jų teisinis įvertinimas. 

Dėl to Komisija nenustatė galimo Europos aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d. 

„Remdamasi peticijos pateikėjos pateiktomis papildomomis nuotraukomis, Komisija parašė 
laišką Jungtinės Karalystės institucijoms prašydama paaiškinti, kodėl sąvartyne siurbiamas 
vanduo ir kaip buvo įrodyta, kad buvo deramai atsižvelgta į šioje vietoje esančius gruntinius 
vandenis. Be to, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad atliekos į sąvartyną buvo suvežtos, kai jis 
dar buvo užlietas. Taip pat prašoma paaiškinti, kokia žemiau sąvartyno esančio tvenkinio 
paskirtis. Valdžios institucijų buvo prašoma išsamiai apibūdinti gruntinio vandens būklę 
sąvartyne, pvz., atstumą iki vandeningųjų sluoksnių, taip pat nurodyti, kokių priemonių buvo 
imtasi siekiant užkirsti kelią gruntiniam ir paviršiniam vandeniui patekti į sąvartyną. 

Komisija tikisi gauti atsakymą per vieną mėnesį. Ji apie tai praneš Peticijų komitetui.“

7. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d. 

„2007 m. gruodžio 14 d. Jungtinės Karalystės aplinkos apsaugos agentūra parašė EP laišką dėl 
hidrologinių problemų, susijusių su anksčiau minėtu sąvartynu. Be to, Komisijos tarnybos 
paprašė Aplinkos apsaugos agentūros pateikti atnaujintus šios bylos duomenis. 2008 m. 
gegužės 21 d. Aplinkos apsaugos agentūra atsiuntė atsakymą Komisijos tarnyboms, kuriame 
nurodė, kad ji, atlikdama sąvartyno atitikties reikalavimams vertinimą, pakartotinai 
išnagrinėjo vietovės aplink „Path Head“ sąvartyną hidrogeologinius duomenis. 

Per šią peržiūrą daugiausia nagrinėti šie klausimai: 

 koncepcinio sąvartyno modelio (CSM) atitiktis; 
 gruntinio vandens stebėsenos sistemos tinkamumas;
 gruntinio vandens atitikties taškų ir kritinių lygių apibrėžimas; 
 2-ojo sąvartyno ploto (kitos atliekų išpylimo zonos) projekto priimtinumas.

CSM rodo, kad sąvartynas atitinka Gruntinio vandens reglamento nuostatas (1998 m.). 

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, atrodo, kad sąvartynas atitinka ES teisės aktus ir 
dėl gruntinio vandens, ir dėl atliekų sąvartynų.“
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8. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d. 

„Komisija atkreipia dėmesį į išvadas ir rekomendacijas, išdėstytas pranešime, pateiktame 
Europos Parlamentui po abiejų institucijų atstovų 2009 m. sausio 28 d. apsilankymo 
sąvartyne. 

Komisija pripažįsta, kad esama su atliekų šalinimu susijusių problemų, pvz., senos gruntinio 
vandens problemos (vis dėlto sunku jas sieti vien su „Path Head“ karjero sąvartynu), parazitų 
kontrolės, kvapų, sąvartyno stabilumo ir nedidelio atstumo nuo gyvenamųjų rajonų 
problemos. Komisija supranta, kad sąvartyno veiklos vykdytojas laikosi įsipareigojimų, 
apibrėžtų Direktyvoje dėl atliekų sąvartynų1, t. y. atlieka šių problemų stebėseną, kontrolę ir 
tinkamą valdymą.

Per pastaruosius metus Komisija nuolat tyrė vieną konkrečią problemą – gruntinio vandens 
sudėtį. 2009 m. kovo 31 d. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pateikė Komisijai šiuos 
faktus: 

2008 m. sąvartyno perimetro gruntinio vandens gręžiniuose daugelį kartų buvo nustatyti 
leidime nurodytų keleto teršalų kritinių lygių pažeidimai. Remiantis leidime nurodytomis
sąlygomis ir viešajame registre pateikta informacija, apie šiuos pažeidimus buvo pranešta 
Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Buvo viršyti nurodyti šių teršalų kritiniai lygiai: 
i) amoniakinio azoto; 
ii) nikelio;
iii) kadmio.

Šiuos pažeidimus ištyrė sąvartyno veiklos vykdytojas (SITA), o jo pasiūlyti veiksmai atitinka 
jo parengtą stebėsenos valdymo planą (MPP). Veiklos vykdytojas (taip pat remdamasis MPP) 
išnagrinėjo ankstesnius stebėjimo duomenis ir atliko sąvartyno hidrogeologinės rizikos 
vertinimo (HRA) peržiūrą. 2009 m. kovo mėn. pradžioje šio HRA rezultatai buvo pateikti 
Aplinkos apsaugos agentūrai. Šią ataskaitą kartu su sąvartyno 2008 m. metine stebėsenos 
ataskaita ir gruntinio vandens kokybės stebėsenos apžvalga ir (arba) nuolydyje esančių 
gruntinio vandens gręžinių kritinių lygių stebėsenos apžvalga šiuo metu pakartotinai nagrinėja 
gruntinio vandens ir užterštų teritorijų darbo grupė.

Po pirminėse ataskaitose pateiktos informacijos peržiūros jokių reikšmingų susirūpinimą 
keliančių faktų nenustatyta. Vis dėlto išsamus vertinimas užtruks iki dviejų mėnesių. Po to 
bus galima nustatyti, ar veiklos vykdytojui teks atlikti tolesnius tyrimus ir (arba) darbus 
siekiant tinkamiau apibūdinti sąvartyno hidrogeologines savybes ir nustatyti, kuriuos 
sąvartyno leidime apibrėžtus kritinius lygius reikėtų keisti, siekiant užtikrinti nuolatinę 
aplinkinių gruntinių vandenų apsaugą.

2009 m. spalio 30 d. Komisija paprašė kompetentingų Jungtinės Karalystės institucijų pateikti 
naujausią informaciją šiuo klausimu. 2009 m. lapkričio 20 d. Jungtinė Karalystė pateikė šį 

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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atsakymą:

„Pastaraisiais mėnesiais mes bendradarbiaujame su bendrove „SITA UK Limited“, siekdami 
užtikrinti, kad visa gruntinio vandens stebėsena būtų atliekama tinkamai ir pagal mūsų 
paskelbtas rekomendacijas. Bendradarbiaujant buvo atlikti auditai (siekiant užtikrinti, kad visi 
stebėsenai skirti gręžiniai būtų tam tinkami) ir gruntinio vandens stebėsenos vietų peržiūros.
Visos šios priemonės buvo vykdomos taip, kad galėtume iki galo nustatyti vandens kokybės 
problemas įvairiose sąvartyno nuolydžio vietose. Šiuo metu atliekame tolesnius patikslinimus, 
susijusius su gruntinio vandens kritinių lygių peržiūra. Tai reikalinga, nes pastebėjome teršalų 
koncentracijos pokyčių viršutinėje sąvartyno nuolydžio dalyje.

Esame įsitikinę, kad taršos prevencijos ir kontrolės leidime apibrėžtas kontrolės režimas –
veiksminga išankstinio įspėjimo ir aptikimo sistema, todėl toliau nagrinėsime visus pateiktus 
duomenis, siekdami užtikrinti nuolatinę gruntinių vandenų aplink šį sąvartyną apsaugą. Be to, 
esame tikri, jog aukšto lygio sąvartyno projektas parengtas taip, kad būtų sumažinta su 
sąvartyno stabilumu ir gruntiniu vandeniu susijusi rizika.

2009 m. lapkričio 19 d. surengėme posėdį su vietos tarybos nariais, „Residents against 
Rubbish“ asociacijos atstovais ir EP nare Fiona Hall. Surengėme šį posėdį siekdami aptarti 
sąvartyno gruntinio vandens ir stabilumo problemas, iškeltas per 2009 m. sausio mėn. vykusį 
Europos Parlamento Peticijų komiteto atstovų vizitą, ir pateikti ataskaitą apie mūsų atliktos 
sąvartyno hidrogeologinės rizikos vertinimo peržiūros rezultatus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, 
kad visi posėdžio dalyviai būtų gerai informuoti apie mūsų sprendimų priėmimo procesus, 
taip pat pelnyti didesnį visuomenės pasitikėjimą mūsų šiam sąvartynui taikomomis 
reguliavimo priemonėmis.“

Išvada

Remdamasi gauta informacija Komisija laikosi nuomonės, kad siekiant sumažinti sąvartyno 
keliamus nepatogumus buvo imtasi aktyvesnių priemonių, tinkamai aprašytų apsilankymo 
sąvartyne ataskaitoje. Be to, sąvartyno veiklos vykdytojas, remdamasis Atliekų sąvartynų 
direktyvos III priedo nuostatomis, stebi gruntinio vandens sudėtį ir imasi būtinų priemonių 
gruntinių vandenų aplink šį sąvartyną apsaugai užtikrinti.“ 


