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Tema: Peticija Nr. 0431/2009 dėl sąvartyno steigimo šiaurės rytų Bulgarijos 
Stožerio kaime, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Dimitar Platikanov 
Stožerio kaimo iniciatyvinio komiteto vardu, su 1 180 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su Bulgarijos valdžios institucijų sprendimu įsteigti sąvartyną 
šiaurės rytų Bulgarijos Stožerio kaime. Peticijos pateikėjas prašo persvarstyti projekto 
poveikio aplinkai vertinimą, nes visuomenė tinkamai neinformuota ir neišklausyta jos 
nuomonė apie projekto specifikacijas. Peticijos pateikėjas mano, kad neatsižvelgta ne tik į 
Bulgarijos teisės aktus, bet ir į taikytinas ES aplinkos apsaugos nuostatas, ir ragina Europos 
Parlamentą išnagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas ragina persvarstyti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrą ir 
vertinimą pagal Buveinių direktyvos1 6 straipsnio 3 dalį ir atsižvelgti į piliečių pateiktas 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. 
OL L 206, 1992 7 22.
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pastabas, ypač dėl PAV ir 6 straipsnio 3 dalies vertinimo ataskaitose pateiktų išvadų 
nepakankamumo. Be to, jis teigia, kad reikėtų surengti tinkamas viešąsias konsultacijas dėl 
abiejų ataskaitų, kad visuomenė galėtų dalyvauti ir daryti įtaką sprendimų priėmimo proceso 
rezultatams.  

Komisijos pastabos dėl peticijos

 PAV klausimai

Gavusios peticiją, Komisijos tarnybos paprašė kompetentingų Bulgarijos valdžios institucijų 
pateikti informaciją apie tai, kaip atliktas PAV ir 6 straipsnio 3 dalies vertinimas dėl peticijos 
pateikėjo iškeltų klausimų. Bulgarijos valdžios institucijos pateikė atsakymą Komisijai 
2009 m. lapkričio 9 d. Tada Komisija išnagrinėjo Bulgarijos valdžios institucijų pateiktą 
informaciją atsižvelgdama į peticijos pateikėjo skundus ir ES teisės aktus, kuriuos būtų galima 
taikyti šiuo atveju.

Remiantis pateikta informacija, kompetentingos valdžios institucijos (Regioninė aplinkos ir 
vandens inspekcija, Varna) nustatė, kad regioninio sąvartyno statybos Dobričiaus regione 
projektas patenka į Aplinkos apsaugos akto I priedo taikymo sritį, t. y. kad būtina atlikti jo 
PAV. Taigi sąvartyno projektui, kuris skirtas Dobričiaus, Balčiko, Kavarnos, Šablos, General 
Toševo, Tervelo, Krušarių ir Nikola Kozlevo miestų savivaldybėms ir atliekų skirstymo 
stočiai Tervelo mieste, taikyta PAV procedūra pagal Bulgarijos aplinkos apsaugos akto, į kurį 
perkelti PAV direktyvos1.reikalavimai, 92 straipsnio 1 dalį.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad statybų vykdytojas prašymą išduoti leidimą projektui 
pateikė 2006 m. spalio 18 d. Suinteresuotoji visuomenė informuota apie pasiūlytą projektą 
ankstyviausiu etapu skelbimais Dobričiaus savivaldybės pastate ir Stožerio kaimo 
savivaldybės skelbimų lentose ir 2006 m. spalio 16 d. skelbimu laikraštyje Nova 
Dobrudzanska Tribuna. Šiuo atžvilgiu reikėtų paminėti, kad pagal nusistovėjusią Europos 
Teisingumo Teismo praktiką (Byla C-81/96 Haarlemmerliede) valstybės narės privalo 
užtikrinti, kad būtų įvertintas projektų, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai dėl 
pobūdžio, masto ar vietos, poveikis aplinkai tik tais atvejais, jei prašymas išduoti leidimą 
pateiktas direktyvos taikymo valstybėje narėje laikotarpiu, t. y. Bulgarijoje – nuo 2007 m. 
sausio 1 d. Iš informacijos aiškiai matyti, kad projektas pradėtas prieš įstojimo į ES datą, todėl 
šiuo atveju PAV direktyva netaikoma. Vis dėlto Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos 
pateikėjo skundus dėl PAV procedūros.  

Peticijos pateikėjas teigia, kad apsvarstytas nepakankamas projekto rengimo alternatyvų 
skaičius. Be to, jis teigia, kad reikėtų rengti tikras viešąsias konsultacijas dėl PAV ir 
6 straipsnio 3 dalies vertinimo ataskaitų, kad būtų galima daryti įtaką sprendimų priėmimo 
procesui. PAV direktyvoje iš tikrųjų reikalaujama atliekant PAV būtinai informuoti ir 
išklausyti institucijas, kurios gali būti susijusios su projektu dėl konkrečių aplinkos apsaugos 
įsipareigojimų, ir visuomenę. Išsamios konsultavimosi priemonės nustatytos nacionaliniuose 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/11/EB 
(OL L 73, 1997 3 14) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL 
L 156, 2003 6 25) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 
2009 6 5).
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teisės aktuose.

Atsakydamos į Komisijos užklausą Bulgarijos valdžios institucijos teigia, kad PAV 
ataskaitoje pateikta informacija apie kitas projekto alternatyvas. Be to, atsakydamos į 
klausimą apie alternatyvias vietas, valdžios institucijos nurodo Ataskaitą apie išankstinės 
32 vietų, galinčių tikti devynių savivaldybių kietųjų atliekų sąvartynų statybai, atrankos 
rezultatus, kurioje išnagrinėtos 32 galimos sąvartyno vietos. Atrankos metu ataskaitoje 
atsižvelgta į įvairius klausimus – saugomų teritorijų artumą, žemę, kurioje vyksta karstiniai ir 
kiti fiziniai ir geologiniai procesai, teritorijas, kurioms taikomos konkrečios taisyklės (pvz., 
atstumo nuo oro uostų ir pan.), savivaldybių gyventojų skaičių bei jų artumą ir didžiausios 
regiono savivaldybės – Dobričiaus, kuris yra geometriniame projekto teritorijos skersmens 
centre – artumą. Taigi 2006 m. vasario mėn. savivaldybės susitarė rinktis iš dviejų vietų: 
vietos Nr. 8 Popgrujevo kaime ir vietos Nr. 32 Stožerio kaime. Atlikti išsamūs abiejų vietų 
geoinžineriniai ir hidrologiniai tyrimai. Rezultatai pristatyti PAV ataskaitos 4.1 lentelėje.

Dėl peticijos pateikėjo skundų dėl viešųjų konsultacijų sužinojome, kad surengtos dvi 
viešosios konsultacijos dėl PAV ir reikiamo vertinimo ataskaitų. Jos vyko 2008 m. rugsėjo 
23 d. Tervelo savivaldybėje ir 2008 m. rugsėjo 26 d. Stožerio kaimo savivaldybėje. Apie 
viešųjų klausymų vietą ir laiką pranešta iš anksto 2008 m. rugpjūčio 22 d. dviejuose 
laikraščiuose: Dobrudzhanska Tribuna ir Nova Dobrudzhanska Tribuna. Pranešimas apie 
viešuosius klausymus paskelbtas ir Regioninės aplinkos ir vandens inspekcijos (Varna) 
skelbimų lentoje 2008 m. rugpjūčio 27 d. Užtikrinta, kad visuomenė galėtų susipažinti su 
PAV ataskaita, netechninio pobūdžio santrauka ir 6 straipsnio 3 dalies vertinimo ataskaita 
Stožerio kaime, Tervelo ir Dobričiaus miesto savivaldybėse ir Regioninėje aplinkos ir 
vandens inspekcijoje (Varna).

Per viešąsias konsultacijas Stožerio kaimo gyventojai išreiškė protestą dėl pasirinktos netoli 
kaimo esančios sąvartyno vietos. Jie išreiškė susirūpinimą dėl triukšmo ir dulkių taršos dėl 
nuolatinio atliekų vežimo transporto ir eismo, požeminio netoli sąvartyno esančio vandens 
taršos, žemės ūkio paskirties žemės taršos ir savivaldybės žemės eksproprijavimo projekto 
tikslais. 2008 m. rugsėjo 26 d. per viešąjį klausymą Stožerio kaime jo gyventojų vardu 
pateiktas pasirašytas protesto pareiškimas. Šis protesto pareiškimas pridėtas prie kaime 
vykusių viešųjų diskusijų dėl projekto protokolo.

Vis dėlto iš Bulgarijos valdžios institucijų pateiktos informacijos matyti, kad minėtame 
klausyme Stožerio kaime dalyvavo Regioninės aplinkos ir vandens inspekcijos (Varna) 
atstovai ir PAV ekspertai. Jie aptarė vietos gyventojų nuogąstavimus ir pateikė atsakymus į jų 
skundus. Be to, per konsultacijas ir viešuosius klausymus išreikšti prieštaravimai, 
rekomendacijos ir nuogąstavimai pristatyti PAV ataskaitoje. Todėl per 2008 m. spalio 23 d. 
Regioninės aplinkos ir vandens inspekcijos (Varna) Aplinkos ekspertų tarybos posėdį 
apsvarstytos PAV ir tinkamo vertinimo ataskaitos. Šiame susitikime dalyvavo Stožerio kaimo 
meras, kuris balsavo prieš. Projekto patvirtinimo sprendimo projektas priimtas šešiolika balsų 
už ir vienu prieš.

Laikydamasis taikomų Bulgarijos teisės aktų nuostatų, Regioninės aplinkos ir vandens 
inspekcijos (Varna) direktorius 2008 m. spalio 29 d. paskelbė PAV sprendimą Nr. BA-
3/2008, kuriuo patvirtinamas sąvartyno statybos netoli Stožerio kaimo projektas. PAV 
sprendimas paskelbtas:
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– 2008 m. lapkričio 29 d. Regioninės aplinkos ir vandens inspekcijos (Varna) skelbimų 
lentoje ir interneto svetainėje;
– Šablos savivaldybės skelbimų lentose (2008 m. lapkričio 5 d.), Balčiko savivaldybėje 
(2008 m. lapkričio 6 d.), Dobričiaus savivaldybėje (2008 m. lapkričio 5 d.) ir Dobričiaus 
savivaldybės interneto svetainėje.

PAV sprendime pateikti argumentai ir paaiškinta, kaip atsižvelgta į viešųjų konsultacijų 
rezultatus.  

Pagaliau reikėtų paminėti, kad per įstatymų nustatytą terminą susijusios ir (arba) 
suinteresuotosios šalys nepateikė skundų dėl minėto PAV sprendimo.

 „Natura 2000“ klausimai

Remiantis Bulgarijos valdžios institucijų pateikta informacija, sąvartynas yra Bendrijos 
svarbos teritorijoje (toliau – BST) Suha Reka BG0000107, kuri 2007 kovo 3 d. Bulgarijos 
Ministrų Tarybos posėdyje nustatyta kaip siūloma Bendrijos svarbos teritorija pagal Buveinių 
direktyvą. Ši teritorija 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimu įtraukta į Europos BST 
sąrašą. Remiantis mūsų turima informacija, sąvartynas yra ir netoli teritorijos SPA Batova 
BG0002082, kuri nustatyta pagal Direktyvą 2009/147/EB1 Ministrų Tarybos 2007 m. 
gruodžio 4 d. sprendimu.

Kaip minėta, autorizacijos procedūra pradėta 2006 m. spalio 18 d., t. y. prieš Bulgarijos 
įstojimą į ES. Nacionalinės valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad atliekant PAV atliktas 
ir projekto suderinamumo su Buveinių direktyvos nuostatomis vertinimas2. Šio vertinimo 
išvadose teigiama, kad projektas neturės didelio neigiamo poveikio „Natura 2000“ 
teritorijoms. Sprendimas dėl PAV, į kurį įtraukti suderinamumo vertinimo rezultatai, priimtas 
2008 m. spalio 29 d.

Remiantis nusistovėjusia Teismo praktika (C-209/04), „projektų, galinčių daryti didelį 
poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimo principas netaikomas tais atvejais, kai oficiali 
prašymo išduoti leidimą projektui pateikimo data yra ankstesnė nei direktyvos perkėlimo 
terminas“. Pagal Stojimo sutarties 53 straipsnio 1 dalį Bulgarijos terminas perkelti gamtos 
direktyvas baigėsi 2007 m. sausio 1 d. Be to, pagal tą patį Teismo sprendimą „formalus 
kriterijus yra vienintelis, kuris atitinka teisinio saugumo principą ir leidžia išsaugoti 
direktyvos veiksmingumą.“ Teismas paskelbė, kad nederėtų jau nacionaliniu lygmeniu 
sudėtingų procedūrų, oficialiai pradėtų prieš pasibaigiant šios direktyvos perkėlimo terminui, 
apsunkinti ir atidėlioti dėl Buveinių direktyvoje nustatytų specifinių reikalavimų ir šią 
direktyvą taikyti jau susidariusiai padėčiai.

Išvada

Iš peticijos pateikėjo ir Bulgarijos valdžios institucijų pateiktos informacijos Komisija negali 

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos.
2 Nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta, kad suderinamumo vertinimas yra Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 
3 dalyje apibrėžtas vertinimas.
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nustatyti atitinkamo acquis nuostatų, pavyzdžiui, iš dalies pakeistos PAV direktyvos ir 
gamtos apsaugos direktyvų, pažeidimo. 

Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prašymas išduoti leidimą vykdyti Stožerio 
sąvartyno projektą pateiktas iki Bulgarijos įstojimo į ES datos. Taigi tuo metu PAV direktyva 
ir gamtos apsaugos direktyvos nebuvo taikomos Bulgarijai ir negalima nustatyti ES teisės 
aktų pažeidimo.“


