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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

9.12.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1102/2009 dėl taršos, kuri keliama dėl netinkamo Kiusė 
sąvartyno naudojimo (Vichy Val d’Allier, Prancūzija), kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Gerard Cussinet Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl netinkamo Kiusė sąvartyno (Vichy Val d’Allier, 
Prancūzija) naudojimo ir mano, kad tai kelia didelę grėsmę vietos gyventojų sveikatai. 
Peticijos pateikėjas kritikuoja sąvartyną prižiūrinčią bendrovę ir tvirtina, kad ji 
nesuinteresuota perdirbti atliekas ir kad maždaug 350 000 tonų atliekų laikomos netinkamai. 
Pasak peticijos pateikėjo, vietos valdžios institucijos toliau nepaiso problemos ir nesiima 
jokių priemonių sąvartynui uždaryti ar jam patobulinti pagal aplinkos apsaugos standartus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010m. sausio 22 dieną.

„Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais teiginiais, šis objektas yra veikiantis sąvartynas, 
kuriam taikoma Direktyva dėl atliekų sąvartynų1 (Sąvartynų direktyva) ir kuris turi atitikti 
2009 m. liepos 16 d. direktyvos 14 straipsnio reikalavimus. Todėl bendradarbiaujant su 
kompetentingomis Prancūzijos valdžios institucijomis reikia ištirti šiuos klausimus:

- Atliekų apdorojimas prieš jas galiausiai šalinant sąvartynuose. Sąvartynų direktyvos 
                                               
1 Direktyva 1999/31/EB, OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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6 straipsnyje nustatyta, kad sąvartynuose šalinamos tik apdorotos atliekos.

- Teisės aktuose nustatytų atliekų priėmimo sąvartynuose procedūrų, pvz., atliekas į sąvartyną 
vežančių sunkvežimių patikros vietoje ir svėrimas, neatitiktis. Pagal Sprendimo dėl atliekų 
priėmimo į sąvartynus kriterijų1 1.3 nuostatą kiekvienas į sąvartyną pristatytas atliekų 
krovinys apžiūrimas prieš iškrovimą ir po jo. Patikrinami reikalingi dokumentai; ir

- Stiprūs kvapai gyvenamosiose teritorijose netoli sąvartynų, atsirandantys tikriausiai dėl 
netinkamo sąvartyne laikomų atliekų kasdienio tvarkymo. Sąvartynų direktyvos I priedo 
5 punkte reikalaujama, kad sąvartyno operatoriai imtųsi priemonių kuo labiau sumažinti 
sąvartyno keliamus nepatogumus, pvz., sąvartynų skleidžiamus kvapus.

Išvados

Komisija susieks su Prancūzijos valdžios institucijomis, kad gautų paaiškinimus dėl minėtų 
klausimų, ir nuolat informuos Parlamentą apie savo nustatytus faktus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

gruodžio 10 d. Komisija paprašė kompetentingų Prancūzijos valdžios institucijų pateikti 
informaciją apie šiuos klausimus:

- Atliekų apdorojimas prieš jas galiausiai šalinant sąvartynuose. Sąvartynų direktyvos2

6 straipsnyje nustatyta, kad sąvartynuose šalinamos tik apdorotos atliekos.

- Teisės aktuose nustatytų atliekų priėmimo sąvartynuose procedūrų, pvz., atliekas į sąvartyną 
vežančių sunkvežimių patikros vietoje, neatitiktys. Pagal Sprendimo dėl atliekų priėmimo į 
sąvartynus kriterijų3 1.3 nuostatą kiekvienas į sąvartyną pristatytas atliekų krovinys 
apžiūrimas prieš iškrovimą ir po jo. Patikrinami reikalingi dokumentai; ir

- Stiprūs kvapai gyvenamosiose teritorijose netoli sąvartynų, atsirandantys tikriausiai dėl 
netinkamo sąvartyne laikomų atliekų kasdienio tvarkymo. Sąvartynų direktyvos I priedo 
5 punkte reikalaujama, kad sąvartyno operatoriai imtųsi priemonių kuo labiau sumažinti 
sąvartyno keliamus nepatogumus, pvz., sąvartynų skleidžiamus kvapus.

balandžio 21 d. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė Komisijai tokį atsakymą.

- Sąvartynas visiškai atitinka Sąvartynų direktyvos ir Sprendimo dėl atliekų priėmimo į 
sąvartynus kriterijų nuostatas. Tai reglamentuojama 2000 m. rugsėjo 8 d., 2007 m. liepos 6 d. 
ir 2010 m. sausio 25 d. sprendimais (pranc. arrêts).     

- Laikomasi Sąvartynų direktyvos 12 straipsnio nuostatų. Jame nustatyta prievolė nuolat 
tikrinti sąvartynus. Mažiausiai kartą per metus gaunami visi stebėsenos duomenys apie 
                                               
1 Sprendimas 2003/33/EB, OL L 11, 2003 1 16, p. 27.
2 1999/31/EB, OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
3 2003/33/EB, OL L 11, 2003 1 16, p. 27.
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svarstomą sąvartyną. Paskutinis išsamus sąvartyno patikrinimas atliktas 2009 m. birželio 30 d. 

- Sąvartyno operatorius turi galiojantį sąvartyno leidimą pagal Sąvartynų direktyvos 7 ir 8 
straipsnius. 

- Atliekos į sąvartyną priimamos vadovaujantis Sprendime dėl atliekų priėmimo į sąvartynus 
kriterijų nustatytais reikalavimais. atsisakyta priimti 42 atliekų krovinius, nes jie neatitiko 
sprendimo nuostatų.

- Į Kiusė sąvartyną gabenamos jau išrūšiuotos atliekos. Sąvartyne leidžiama šalinti tik tas 
atliekas, kurios išvardytos Aplinkosaugos kodekso (pranc.. Code de l'Environnement) L541-1-
III straipsnyje.

- Kalbant apie nepatogumus, kylančius dėl sąvartyno, Komisijai pranešta, kad įgyvendintos
tam tikros priemonės, siekiant kuo labiau sumažinti sąvartyne vykdomos veiklos poveikį. 
Siekiant sumažinti sąvartyne atliekamų atitikties darbų poveikį 2009 m. imtasi papildomų 
priemonių. 

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją Komisija negali nustatyti Sąvartynų direktyvos 
pažeidimo.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 9 gruodžio 2010

Dėl šios peticijos Komisija gavo papildomos informacijos.  Komisija, išnagrinėjusi gautą 
medžiagą, neturi įrodymų abejoti savo anksčiau pateiktomis išvadomis ir todėl nėra jokio 
pagrindo tęsti tolesnį šio klausimo nagrinėjimą.


