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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0249/2007 dėl EB teisės aktų pažeidimų, susijusių su leidimo
Velso (JK) Reksamo mieste esančiame Hafod karjere statyti sąvartyną
išdavimu, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Pauline Smout

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kritiškai vertina Velso aplinkos agentūros sprendimą išduoti leidimą 
Reksamo mieste esančiame Hafodo karjere (Velsas, Jungtinė Karalystė) statyti sąvartyną ir 
laikosi nuomonės, kad leidžiant statyti minėtą sąvartyną, buvo nepaisoma EB teisės aktų, 
reglamentuojančių aplinką ir atliekų perdirbimą. Peticijos pateikėja paaiškina, kad 1988 m. 
prašymas leisti statyti sąvartyną Hafodo karjere buvo atmestas, o 2004 m. dalis karjero 
priskirta specialiai saugomai teritorijai. Pasak peticijos pateikėjos, prašymo išduoti statybų 
leidimą teikėjas apskundė atsisakymą išduoti leidimą ir, nepaisant gyventojų ir aplinkos 
apsaugos grupės protestų, jis bylą laimėjo. Peticijos pateikėja ginčija šį Aplinkos agentūros 
sprendimą ir laikosi nuomonės, kad suteikiant leidimą statyti minėtą sąvartyną, buvo
nepaisoma poveikio, kurį toks sąvartynas darytų gyventojams, ir vietovės statuso (speciali 
saugoma teritorija) ir kad leidimo suteikimas trukdo veiksmingai įgyvendinti EB atliekų 
perdirbimo politiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.
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„Bendrosios aplinkybės

Peticijos pateikėja ginčija 2004 m. spalio mėn. Velso Aplinkos agentūros suteiktą leidimą
Hafod karjere (Reksame) statyti sąvartyną ir tai motyvuoja tuo, kad:

– sąvartynas patenka į specialią saugomą teritoriją, kuri nustatyta 2004 m.;
– suteikiant minėtą leidimą, neatsižvelgta į galimą sąvartyno poveikį gyventojams;
– sąvartyno atidarymas būtų paskata šiukšles mesti į sąvartyną užuot atidavus jas perdirbti ir
– minėtas sąvartynas prisidėtų prie neigiamo poveikio, kurį mažoje gyvenvietėje jau daro 

trys dideli ir keli mažesni minėtoje vietovėje esantys sąvartynai ir nuodinga lagūna.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Valstybės narės savo nuožiūra gali nuspręsti, kokius atliekų naikinimo būdus jos pasirinks –
sąvartynus ar kitokius atliekų šalinimo būdus.

Sąvartynų tvarkymą reglamentuoja Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų1, kurioje 
nustatyti specialūs reikalavimai dėl sąvartynų statybos, naudojimo, uždarymo ir priežiūros po 
uždarymo siekiant užkirsti kelią arba kuo labiau sumažinti galimą sąvartynų neigiamą poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Sąvartyno vieta turi atitikti reikalavimus, susijusius su, inter alia, 
vietovės gamtos apsauga arba kultūros paveldu.

Jeigu sąvartynas gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, remiantis Direktyvos 97/11/EB2, iš 
dalies keičiančios Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo, nuostatomis, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Be to, Direktyvos 92/43/EEB3 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
6 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad parengus bet kokius planus ir projektus, galinčius 
reikšmingai paveikti specialias saugomas teritorijas arba specialios apsaugos teritorijas, turi 
būti atliekamas atitinkamas jų galimo poveikio vietovei vertinimas, atsižvelgiant į minėtos 
direktyvos tikslus.

Peticijos pateikėja jau tiesiogiai susisiekė su Komisija, kuri įvertino peticijos pateikėjos
išreikštus nuogąstavimus. Pasirodė, kad prieš išduodant statybų leidimą, buvo atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas ir kad atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos įvertino 
galimą sąvartyno poveikį nustatytai specialiai saugomai teritorijai. Todėl, kaip buvo 
informuota Komisija, leidimas statyti sąvartyną minėtoje specialioje saugomoje teritorijoje 
buvo panaikintas.

Išvados

Taigi Komisija negali nustatyti Bendrijos teisės pažeidimų.“
                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
2 OL L 073, 1997 3 14, p. 5.
3 OL L 206, 1992 7 22.
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Pirmajame savo pranešime dėl minėtos peticijos, pateiktame 2007 m. spalio 19 d., Komisija 
paaiškino, kad ji negalėjo nustatyti Bendrijos teisės pažeidimų peticijos pateikėjos nurodytu 
atveju. Tačiau vėliau peticijos pateikėja pateikė papildomų įrodymų.

Pagrindinis dalykas, dėl kurio nerimauja peticijos pateikėja, yra tai, kad sąvartynas yra arti 
gyvenamųjų namų, o ne tai, kokį poveikį sąvartynas gali daryti netoli esančiai specialiai 
saugomai teritorijai, kuri nustatyta remiantis Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos1. Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų2

mažiausias leistinas atstumas nuo sąvartyno iki gyvenamųjų rajonų nėra aiškiai nurodytas. Į 
Komisijos parengtą pasiūlymą dėl minėtos direktyvos tokia nuostata buvo įtraukta, tačiau 
galutiniame teisės akto leidėjo priimtame tekste ji neišsaugota.

Pasirodo, kad sąvartyno poveikio aplinkai vertinimas atliktas 1992 m. remiantis 
Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo3, o statybų leidimas išduotas 1995 m. Vėliau dalis leidime numatytos sąvartyno 
teritorijos priskirta specialiai saugomai teritorijai, todėl leidimas šioje vietoje statyti sąvartyną 
panaikintas. Peticijos pateikėjai nerimą kelia tai, kad vėliau buvo padaryti statybų leidimo
pakeitimai, tačiau patikrinimo procedūra, kuri nustatyta Direktyvoje 85/337/EEB ir taikoma 
siekiant įvertinti, ar reikalingas papildomas poveikio aplinkai vertinimas, neatlikta.

Komisija šioje peticijoje nagrinėjamą klausimą iškėlė neseniai Jungtinėje Karalystėje 
vykusiame susitikime. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad 1995 m. 
išduotas sąvartyno statybų leidimas 1998 m. buvo pakeistas, bet tai padaryta tik siekiant 
pratęsti sąvartyno naudojimo laiką, o ne padaryti esminių senojo leidimo pakeitimų. Iš esmės 
sąvartyno naudojimo laikas nebuvo pratęstas remiantis Direktyvos 85/337/EEB, kuri iš dalies 
pakeista Direktyva 97/11/EB4 nuostatomis, taigi šis klausimas nepatenka į minėtos direktyvos 
II priedo 13 punkto nuostatų veikimo sritį. Kalbant apie skundus dėl kvapų keliamų 
nepatogumų, pasirodo, kad iš sąvartyno sklindantis kvapas šalinamas, nors peticijos pateikėjai 
nerimą vis dar kelia teršalų poveikis vaikų sveikatai. Tačiau neaišku, ar kvapas vis dar yra 
problema.

Peticijos pateikėja taip pat nuogąstavo dėl to, kad sąvartynai gali teršti minėtoje vietovėje 
esančios Di upės vandenis ir po sąvartynais esančius gruntinius vandenis. Tačiau šie teiginiai 
buvo labai bendro pobūdžio, o konkretesnės informacijos apie realią taršą nepateikta, todėl 
Komisija negalėjo toliau prasmingai diskutuoti šiuo klausimu su Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijomis. Taigi Komisija daro išvadą, kad remiantis peticijos pateikėjos pateikta 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
4 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
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informacija, Komisija negali nustatyti Bendrijos teisės pažeidimo.“


