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Tema: Peticija Nr. 1322/2008 dėl taršos dioksinu Jakimovo-Montanos mieste 
Bulgarijos šiaurės vakaruose, kurią pateikė Vokietijos pilietis E. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Jakimovo-Montanos miestas, esantis Bulgarijos šiaurės 
vakaruose, labai teršiamas dioksinu. Šią taršą kelia atliekų deginimas vietos atliekų sąvartyne, 
o atsakingos valdžios institucijos nesiima jokių intervencinių priemonių. Kadangi atliekas 
sudaro plastmasė, automobilių padangos, alyvų atliekos ir augalų apsaugos produktai, jas 
deginant susidaro dioksino garai, kurie itin pavojingi sveikatai. Todėl peticijos pateikėjas 
ragina Europos Parlamentą įsikišti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi susijusių taikytinų ES 
teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

Atliekų pagrindų direktyvos (APD) 4 straipsnyje1 reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi 
būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus 
žmonių sveikatai ir nedarant žalos aplinkai. Direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės turi 
imtis būtinų priemonių, kuriomis siekiama uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą ar 
nekontroliuojamą šalinimą.

8 straipsnyje nustatyta, jog valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis siekiama 
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užtikrinti, kad bet kuris atliekų turėtojas pasirūpintų, kad atliekas sutvarkytų privatus ar 
valstybinis atliekų surinkėjas arba pats panaudotų ar pašalintų atliekas pagal šios direktyvos 
nuostatas. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai atliekos šalinamos sąvartyne, atitinkamai reikia 
laikytis Sąvartynų direktyvoje1 nustatytų reikalavimų.

Šioje peticijoje reiškiamas susirūpinimas tariamai nuolatiniu neteisėtu atliekų išvertimu ir 
deginimu tam tikroje vietoje ir nerimaujama, kad tai gali turėti neigiamą poveikį visuomenės 
sveikatai. Kaip ir kitos neteisėtos veiklos atveju, neteisėta su atliekomis susijusi veikla pati 
savaime nebūtinai rodo, kad tai yra valdžios institucijų kaltė, tačiau negebėjimas pakankamai 
ir veiksmingai kontroliuoti tokią veiklą prieštarautų APD nustatytiems reikalavimams.

Remdamasi pirmiau išdėstytais faktais Komisija sieks iš Bulgarijos gauti daugiau 
informacijos apie tai, kokių veiksmų ji imasi, kad užtikrintų, jog būtų nutrauktas tariamai 
nuolatinis atliekų šalinimas minėtoje vietoje.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

2009 m. liepos 1 d. Bulgarija į Komisijos 2009 m. balandžio 17 d. raštą pateikė toliau 
išdėstytą atsakymą.

Buitinės atliekos nebegali būti išverčiamos Jakimovo savivaldybės sąvartynuose. Jie turi būti 
uždaryti ir per įstatymuose nustatytą laikotarpį vėl paruošti naudojimui.
Atliekant paskutinę nekontroliuojamo sąvartyno Malija Grede patikrą, kurią 2009 m. gegužės 
20 d. Jakimovo savivaldybėje atliko Montanos RIEW, nenustatyta deginimo atvejų ir nerasta 
jokių buitinių atliekų deginimo pėdsakų.

Nuo 2008 m. kovo mėn. buitinės atliekos nebeišverčiamos Malija Grede. Nuo tada Jakimovo 
savivaldybė, įsigijusi 89 konteinerius „Beaver“ ir šiukšlių vežimo mašiną („Mitsubishi 
Canter“), iš savivaldybės gyvenviečių surinktas buitines atliekas veža į Montanoje esantį 
regioninį sąvartyną ir ten jas išverčia. Konteineriai išdalyti Jakimovo savivaldybės kaimams 
pagal gyventojų skaičių. Atliekos reguliariais laiko tarpais surenkamos. Kiekvieną mėnesį 
mero sudaryta komisija tikrina konteinerių išvežimą ir jų aplinkos švarą.

Pagal nacionalinę programą „Nuo socialinės pagalbos iki užimtumo“ Jakimovo savivaldybės 
administracija paskyrė asmenis, atsakingus už gyvenamosios teritorijos švarą ir 
nekontroliuojamą sąvartyną Malija Grede. Jie kasdien stebi padėtį ir prižiūri, kad nebūtų 
gaisrų. Iš tikrųjų, siekiant užkirsti kelią būsimiems gaisrams Malija Grede, 2009 m. gegužės 
21 ir 22 d. Jakimovo savivaldybė organizavo 40 tonų žemės atvežimą į sąvartyną, tomis 
žemėmis sąvartynas buvo užpiltas ir užkonservuotas. Sąvartyne pastatyti draudžiamieji 
ženklai. Jakimovo gyventojams pranešta, kad sąvartyne šalinti buitines atliekas draudžiama.
Pagal PHARE 2004 m. projektą BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 
„Nekontroliuojamų sąvartynų Jakimovo savivaldybėje valymas“ Jakimovo savivaldybei buvo 
parengtas techninis projektas „Nekontroliuojamų sąvartynų uždarymas Boičinovcų, 
Krivodolo ir Jakimovo savivaldybėse“.
Tuo pat metu, 2009 m. liepos 15 d., Komisija raštu kreipėsi į visas valstybes nares siekdama 
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išsiaiškinti, kokia yra sąvartynų, kuriems taikomas Sąvartynų direktyvos 1999/31/EB 
14 straipsnis1, padėtis. Tai yra esami reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, veikę direktyvos 
perkėlimo metu (Bulgarijoje – iki stojimo, t. y. 2007 m. sausio 1 d.). Iki 2009 m. liepos 16 d. 
turėjo būti užtikrinta, kad tokie sąvartynai atitiktų EB standartus arba būtų uždaryti. Komisija 
iš Bulgarijos valdžios institucijų laukia atitinkamo patvirtinimo. 
Remdamasi Bulgarijos pateikta informacija Komisija laikosi nuomonės, kad dėtos pastangos 
su atliekomis susijusiai padėčiai Jakimovo savivaldybėje ištaisyti. Komisija šiuo metu negali 
nustatyti jokio atitinkamų EB atliekų teisės aktų pažeidimo.

Komisijai gavus informaciją, nurodytą Sąvartynų direktyvos 14 straipsnyje, bus galima 
įsitikinti, ar veiksmingai uždaryti reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, kaip nustatyta 
Sąvartynų direktyvoje.

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

2009 m. rugsėjo 28 d. laiške Bulgarijos valdžios institucijos pripažino, jog esama 
140 standartų neatitinkančių sąvartynų, kuriems taikomas Sąvartynų direktyvos2 14 straipsnis, 
t. y. direktyvos perkėlimo laikotarpiu veikiančių, reikalavimų neatitinkančių sąvartynų 
(Bulgarijos atveju iki 2007 m. sausio 1 d.). Ši informacija buvo tik bendro pobūdžio ir nebuvo 
konkrečiai nurodyti reikalavimų neatitinkantys sąvartynai.

Komisija, tikrindama ar laikomasi reikalavimų, šiuo metu vertina šią ir iš visų kitų valstybių 
narių gautą informaciją. Ji imsis visų reikalingų priemonių siekdama užtikrinti, kad Sąvartynų 
direktyvos 14 straipsnio reikalavimų būtų laikomasi visose valstybėse narėse. 

6. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

Komisija apie šį atvejį parašė kompetentingoms valdžios institucijoms. Savo 2010 m. spalio 
15 d. atsakyme Bulgarijos valdžios institucijos pateikė susijusią informaciją, kuri Komisijai 
leidžia manyti, kad Montanos regiono nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas 
laikantis Sprendimo Nr. 162-N1-IO-AO, kurį 2010 m. priėmė Aplinkos apsaugos ir vandenų 
ministrė.
2010 m. rugpjūčio 23 d. Montanos regiono aplinkos apsaugos ir vandenų inspekcija (RIOSV) 
patikrino Montanos regiono sąvartyną ir gretimą teritoriją dešiniajame Ogostos krante netoli 
salvos nuotekų vamzdžio angos. Prieita prie išvados, kad teršalų ten nėra.

Be to, patikrinus sąvartyną ir vietos nuotekų valymo įrenginius, esančius toje pačioje 
teritorijoje, nustatyta, kad salva iš nerūšiuotų buitinių atliekų kamerų patenka į valymo 
įrenginius. Patikrintos abi čiaupų plombos siekiant įsitikinti, kad jos nepažeistos. Šie čiaupai 
sandariai užplombuoti, kad salva nepatektų į drenažo kanalus.

Atsižvelgdama į visa tai, Komisija gali daryti išvadą, kad, remiantis šioje byloje gauta 
informacija, Montanos regiono sąvartynas nepažeidžia ES teisės aktų.
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