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Tema: Peticija Nr. 1923/2009 dėl atliekų deginimo įmonės, įrengtos netoli 
gyvenamųjų teritorijų, keliamos taršos, kurią pateikė Bulgarijos pilietis 
Panayot Panayotov miestelių Topli ir Kazaško gyventojų komiteto vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad šalia Topli (650 metrų) ir Kazaško (900 metrų) miestelių
Varnos srityje esanti atliekų deginimo įmonė kelia labai didelę taršą, ir nurodo su tuo 
susijusius pavojus vietos gyventojų sveikatai. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį, kad 
atliekų deginimo įmonės eksploatacija šiurkščiai pažeidžia galiojančius ES teisės aktus, ir 
atsižvelgdamas į tai, kad į jo skundus Bulgarijos valdžios institucijoms nebuvo atsižvelgta, 
ragina Europos Parlamentą imtis priemonių ir, galbūt, atlikti tyrimų misiją, kad tiesiogiai 
susipažintų su šia nepriimtina padėtimi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

„Visos atliekų deginimo įmonės ir bendro atliekų deginimo įmonės, kuriose deginamos kietos 
arba skystos atliekos, turi laikytis Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo nuostatų1, 
išskyrus įmones, išvardytas šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punkte. Šioje direktyvoje 
nustatyti visoms šioms įmonėms privalomi būtiniausi reikalavimai, susiję su eksploatacijos 
sąlygomis, išmetimo ribinėmis vertėmis ir monitoringo priemonėmis.

                                               
1 OL L 332, 2000 12 28, p. 91.
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Be to, įrenginiams komunalinėms atliekoms deginti (buitinės atliekos ir panašios komercinės, 
pramoninės ir įstaigų atliekos), kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą, ir 
įrenginiams pavojingoms atliekoms šalinti, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, 
taip pat taikoma Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –
TIPK direktyva)1.

TIPK direktyvoje reikalaujama, kad direktyvos taikymo sričiai priklausančių įrenginių veikla 
atitiktų leidimus, kuriuose nurodomos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) 
pagrįstos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir kurių paskirtis – užkirsti kelią teršalų išmetimui 
ar, jei to padaryti neįmanoma, bendrai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir jų poveikį visai 
aplinkai. Todėl teršalų išmetimo į orą, vandenį ir dirvožemį prevencijos ar mažinimo sąlygos 
turėtų būti nustatytos aplinkosaugos leidimuose, išduodamuose vadovaujantis TIPK 
direktyva.

Komisija patvirtino keletą GPGB informacinių dokumentų (angl. BREFs), kurie skirti TIPK 
direktyvos taikymo sričiai priklausančioms veiklos rūšims ir į kuriuos kompetentingos 
valdžios institucijos turi atsižvelgti tokioms įmonėms nustatydamos GPGB grindžiamas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, jas atitinkančius parametrus ar technines priemones. GPGB 
informacinis dokumentas dėl atliekų deginimo priimtas 2006 m. rugpjūčio mėn.

Atsižvelgiant į tai, kokios medžiagos šalinamos atitinkamame įrenginyje, gali būti taikomi ir 
kiti ES teisės aktai, pvz., Atliekų direktyva (2006/12/EB2, kuri turi būti pakeista Direktyva 
2008/98/EB) ir Reglamentas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų (1774/20023, kuris turi 
būti pakeistas Reglamentu Nr. 1069/2009).

Išvados

Komisija paprašys Bulgarijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie įmonę ir tada 
nustatys, ar jai turi būti taikoma TIPK direktyva ir (arba) Direktyva dėl atliekų deginimo bei 
kiti susiję ES teisės aktai.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d. (REV)

„Komisija susisiekė su Bulgarijos valdžios institucijomis, kad gautų informacijos apie tai, ar 
šiuo atveju direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  
(TIPK direktyva)4 reikalavimai buvo teisingai vykdomi.

Pagal iš Bulgarijos valdžios institucijų gautą informaciją įrenginys patenka į TIPK direktyvos 
I priedo 6.5 punkto (Gyvulių skeletų ir atliekų šalinimo arba perdirbimo įrenginiai, kurių 
darbo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną) taikymo sritį ir eksploatuojamas pagal 
2008 m. išduotą TIPK leidimą. Leidime nurodytos atitinkamos priemonės, kurios turi būti 
taikomos, siekiant laikytis TIPK direktyvos reikalavimų. 

                                               
1 OL L 24, 2008 7 29, p. 8.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.
3 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.
4 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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Bulgarijos valdžios institucijos Komisijai taip pat patvirtino, kad atitinkami reikalavimai 
nurodyti leidime, visų pirma dėl skleidžiamo kvapo intensyvumo, ir kad pastaraisiais metais 
kelis kartus investuota, siekiant sumažinti įrengimo skleidžiamo kvapo intensyvumą.

Be to, Bulgarijos valdžios institucijos patvirtino, kad pastaraisiais metais atlikti keli 
patikrinimai ir nenustatyta leidimo išdavimo sąlygų pažeidimų.

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti, kad buvo pažeista ES teisė.“


