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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1060/2010 dėl Lenkijoje esančios Volino salos taršos ir su tuo 
susijusio ES nuostatų dėl atliekų tvarkymo nesilaikymo, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Konrad Janson Volino miesto tarybos vardu su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Volino, pagrindinio taip pat pavadinto Lenkijos salos, kurios 
dalis įtraukta į tinklo „Natura 2000“ sąrašą, miesto tarybos narys, nurodo dabartines ten 
kylančias atliekų tvarkymo ir vandens taršos problemas. Peticijos pateikėjas mano, kad 
nacionalinės ar regioninės valdžios institucijos nesiima veiksmingų priemonių ir kad 
nepaisoma šios srities ES teisės aktų. Todėl jis ragina Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Su šia peticija susiję ES aplinkos apsaugos teisės aktai:

 dėl vandens apsaugos – Miesto nuotekų valymo direktyva1, Vandens pagrindų direktyva2

ir Maudyklų direktyva3.

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
2 Direktyva 2000/60/EB, OL L 327, 2000 12 22.
3 Direktyvos 76/160/EEB, OL L 31, 1976 2 5 ir 2006/7/EB, OL L 64, 2006 3 4.
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 dėl atliekų tvarkymo – naujoji Pagrindų direktyva dėl atliekų1.

Miesto nuotekų valymo direktyva

Direktyva taikoma nuotekoms iš daugiau nei 2 000 gyventojų turinčių gyvenviečių 
(aglomeracijų) ir joje nustatytas įpareigojimas rinkti bei valyti nuotekas. Volino saloje yra 
keletas į direktyvos taikymo sritį patenkančių gyvenviečių, pvz., Svinouscis, Mendzyvodzis, 
Volinas ir Dzivnuvas. Lenkijos stojimo į Europos Sąjungą sutartyje nustatyti atitikties Miesto 
nuotekų valymo direktyvai pereinamieji laikotarpiai, pereinamojo laikotarpio tikslai nustatyti 
2005 m., 2010 m., 2013 m. ir galiausiai visiška atitiktis šiai direktyvai turi būti užtikrinta iki 
2015 m. Tačiau pereinamojo laikotarpio tikslai nėra skirti konkrečioms aglomeracijoms (pvz., 
Volino), jais nurodomi aplinkosaugos uždaviniai pagal bendros biologiškai skaidžios 
apkrovos ir bendro aglomeracijų skaičiaus santykį2.

Todėl Komisija šiuo metu netinkamo nuotekų valymo Voline negali laikyti direktyvos 
pažeidimu.

Vandens pagrindų direktyva

Direktyva, kuria iki 2015 m. siekiama užtikrinti gerą vandens kokybę (gerą būklę), taikoma 
visiems vandens telkiniams (upėms, ežerams, požeminiam ir pakrančių vandeniui). Iki 
2009 m. gruodžio 22 d. turėjo būti priimti būtini planai ir priemonių programos užsibrėžtai 
gerai vandens telkinių būklei pasiekti, o iki 2010 m. kovo 22 d. apie šiuos planus ir 
programas turėjo būti pranešta Komisijai. Kadangi Lenkija nesilaikė šių įsipareigojimų, 
2010 m. Komisija pradėjo teisinio pažeidimo nagrinėjimo procedūrą3. Nors dabar Komisija 
žino, kad konsultacijų procesas baigtas ir upių baseinų valdymo planai jau priimti, apie planus 
Komisijai kol kas nepranešta.

Maudyklų direktyvos

Šios direktyvos taikomos maudykloms, kuriose reguliariai lankosi daug besimaudančiųjų.
Volino saloje nurodomos trys maudyklos: dvi Svinouscio savivaldybėje ir viena 
Mendzyvodzio savivaldybėje. Remiantis naujausiais turimais stebėjimo rezultatais, šie trys 
paplūdimiai atitinka Maudyklų direktyvoje nustatytus kokybės reikalavimus. Maudyklų šalia 
Volino nėra nurodoma. Todėl Komisija negali nustatyti direktyvos pažeidimo atvejo.

Naujoji Pagrindų direktyva dėl atliekų

Naujoje Pagrindų direktyvoje dėl atliekų, kurios perkėlimo į nacionalinę teisę laikas baigėsi 
2010 m. gruodžio 12 d., tiesiogiai apibrėžiamos atliekų tvarkymo operacijos. Šioje 
direktyvoje nustatyti pagrindiniai atliekų tvarkymo reikalavimai, įskaitant įsipareigojimą 
turėti atliekų tvarkymo leidimą. Direktyva valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad 
atliekos būtų tvarkomos nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant aplinkai, direktyva 
                                               
1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, 
OL L 312, 2008 11 22.
2 OL C 227, 2003 9 23.
3 Pažeidimo nagrinėjimo procedūra Nr. 2010/2079
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taip pat draudžiamas atliekų išmetimas, išvertimas ar nekontroliuojamas tvarkymas 
(direktyvos 13 ir 36  straipsniai). Direktyvoje reikalaujama, kad būtų sukurti atitinkami 
atliekų šalinimo įrenginių ir tam tikrų atliekų naudojimo tinklai (16 straipsnis). Direktyva taip 
pat nustatyti atliekų tvarkymo hierarchijos principai, skatinama vengti atliekų susidarymo jas 
panaudojant, o išmesti tik tuomet, kai nėra jokios kitos išeities, į direktyvą taip pat įtrauktos 
nuostatos dėl atliekų prevencijos (3 straipsnio 12 dalis ir 9 straipsnis), atliekų prevencijos 
programų (29 straipsnis ir IV priedas) ir dėl atliekų tvarkymo planų kūrimo (28 straipsnis).
Direktyvoje nustatyti atliekų surinkimo reikalavimai ir konkretūs tam tikrų atliekų 
pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo tikslai valstybėms narėms (11 straipsnis). Lenkija iki 
šiol (2011 m. vasario 9 d.) nepranešė apie nacionalines priemones, skirtas šiai direktyvai į 
nacionalinę teisę perkelti (40 straipsnis).

Dėl vandens apsaugą reglamentuojančių ES teisės aktų Komisija nustatė Vandens pagrindų 
direktyvos pažeidimo atvejį ir pradėjo teisinio pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Dėl Miesto 
nuotekų valymo ir Maudyklų direktyvų Komisija negali nustatyti teisės aktų pažeidimo.

Dėl atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES teisės aktų, Komisija atidžiai stebės ir imsis 
reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrintas tinkamas naujosios Pagrindų direktyvos dėl atliekų 
perkėlimas į Lenkijos teisę.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

Kalbant apie Vandens pagrindų direktyvos1 pažeidimus, Lenkija  jau atsiuntė upės baseino 
valdymo planus, kaip numatyta direktyvos 15 straipsnyje.

                                               
1 Direktyva 2000/60/EB, OL L 327, 2000 12 22.


