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Tema: Peticija Nr. 1353/2011 dėl atliekų sąvartyno įrengimo Jambolo regione, 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis D. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja planui Jambole įrengti atliekų tvarkymo regioninį centrą, 
kuriame būtų aptarnaujamos penkios vietovės: Jambolas, Slivenas, Nova Zagora, Tundža ir 
Straldžia. Peticijos pateikėjas informuoja apie taisyklių nesilaikymo atvejus, pavyzdžiui, 
atliktos Europos Sąjungos direktyvų neatitinkančios galimybių studijos, pateikti klaidingi 
poveikio aplinkai vertinimo duomenys, netinkamai rengtos viešos diskusijos, o valdžios 
institucijos nepateikė suinteresuotiesiems visuomenės atstovams su projektu susijusių 
dokumentų. Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad būtų ištirta, ar šis projektas yra teisėtas, taip 
pat ar teisėti Aplinkos ministerijos ir vietos bei regioninės valdžios institucijų veiksmai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d.

„ES lygmeniu sąvartynams taikomos Direktyvos 1999/31/EB1 dėl atliekų sąvartynų nuostatos. 
Parenkant sąvartyno vietą būtina atsižvelgti į Sąvartynų direktyvos I priede nustatytus 
reikalavimus. Sąvartyną gali būti leidžiama įrengti tik tuo atveju, jei numatomos sąvartyno 
vietos ypatybės pagal pirmiau nurodytus reikalavimus ir taikytini taisomieji veiksmai rodo, 
kad sąvartynas nekels rimto pavojaus aplinkai. Vietą sąvartynui parenka ir sprendimą leisti jį 

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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įrengti priima valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos. Valdžios institucijos turi 
įvertinti riziką, susijusią su naujų atliekų tvarkymo įrenginių atidarymu. Jei nacionalinės 
valdžios institucijos, nustatydamos šios infrastruktūros vietą ir ypatybes, priima sprendimus 
laikydamosi ES aplinkos teisės aktų, Komisija negali kištis.

Be to, pagal Sąvartynų direktyvą kompetentinga institucija išduoda sąvartyno leidimą tik tada, 
jeigu sąvartyno vieta atitinka visus Sąvartynų direktyvoje ir kituose taikytinuose teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus.

Atliekų šalinimo įrenginiams taikoma ir Direktyva 2011/92/ES1 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (vadinamoji Poveikio aplinkai vertinimo arba 
PAV direktyva). Pagal šią direktyvą, prieš duodant sutikimą, projektams, galintiems daryti 
didelį poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas. Pagal šią direktyvą, PAV direktyva yra privaloma pavojingų ir 
nepavojingų atliekų sąvartynų atliekų šalinimo įrenginiams, jei jų galingumas viršija 100 tonų 
per dieną. Visų kitų sąvartynų atveju, valstybių narių valdžios institucijos, atskirai 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba remdamosi savo nustatytomis ribinėmis normomis arba 
kriterijais, turi nustatyti, ar reikia vertinti plėtros projekto poveikį aplinkai.  Reikėtų 
atsižvelgti į PAV direktyvos III priede nustatytus kriterijus.  

Be to, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/20062, nustatančiu bendrąsias 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei 
panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad 
iš fondų gaunama parama atitiktų kitas Bendrijos politikos sritis ir neprieštarautų Bendrijos 
teisės aktams. Todėl Bulgarijos kompetentingos valdžios institucijos turi užtikrinti tinkamą 
acquis taikymą bendrai iš ES finansuojamiems projektams, kai jiems patvirtinamas bendras 
finansavimas.

Komisija taip pat pažymi, kad vadovaujantis nacionalinėmis sprendimų apskundimo 
procedūromis, pateikta nemažai skundų dėl nacionalinės ir vietos aplinkosaugos institucijų 
sprendimų, susijusių su atliekų tvarkymu Jambolo regione. Nacionaliniai teismai ir teisėjai yra 
pagrindiniai tinkamo Europos Sąjungos teisės taikymo sergėtojai ir turi įgaliojimus 
kontroliuoti nacionalinių viešojo administravimo institucijų veiksmus ir veiklą, todėl 
Komisija laikosi politikos (kuriai pritaria ir Parlamentas) nesikišti į atskirus atvejus, kol bus 
baigtos nacionalinės procedūros.

Vis dėlto Komisija yra nustačiusi kelis tariamus ES aplinkos teisės aktų, susijusių su naujais 
sąvartynais, pažeidimus, ir ne tik susijusius su skundais dėl atliekų tvarkymo projekto 
Jambolo regione, ir užregistravusi juos (Nr. CHAP (2012)00102). Todėl Komisija pradeda ES 
bandomąją procedūrą3, kad paprašytų daugiau informacijos apie šį projektą ir kitus panašius 
ES teisės aktų pažeidimų atvejus.

Atsižvelgdama į pirmiau minėtus faktus, Komisija šiuo metu negali nustatyti susijusių aquis
reikalavimų pažeidimų. 

                                               
1 OL L 26, 2012 1 28, p. 1–16 (Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija, iš dalies pakeista).
2  OL L 210, 2006 7 31, p. 25–78.
3  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_lt.htm .
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Komisija ir toliau stebės atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimą Jambolo regione. 
Spręsdama, kokių veiksmų toliau imtis, ji taip pat atsižvelgs į atitinkamų Bulgarijos teismų 
sprendimus ir informaciją, kurią pagal ES bandomojo projekto užklausą turės pateikti 
Bulgarijos valdžios institucijos. Be to, bus taikomos visos atitinkamos Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos siekiant užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos 
visapusiškai laikantis nacionalinės ir ES teisės aktų. 

Galiausiai pažymėtina, kad Komisija nėra kompetentinga nustatyti, kokios konkrečios vietos 
turėtų būti naudojamos sąvartynams įrengti arba vertinti su tuo susijusią riziką. Tokia veikla 
priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėjas protestuoja prieš keletą veiksmų, kurių ėmėsi atitinkamos Bulgarijos 
valdžios institucijos dėl Jambolo atliekų tvarkymo projekto. Peticijos pateikėjas prašo ištirti 
valdžios institucijų veiksmų teisėtumą.

Peticijos pateikėjui pateikus skundą dėl Jambolo atliekų tvarkymo projekto Komisija paprašė 
kompetentingų Bulgarijos valdžios institucijų pateikti informacijos apie projektą ir atitinkamų 
ES aplinkos apsaugos teisės aktų, visų pirma Direktyvos 2011/92/ES1 dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), įgyvendinimą.

Remiantis Bulgarijos valdžios institucijų pateikta informacija, projektą „Jambolo regiono 
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ parengė Jambolo savivaldybė drauge su Nova Zagoros, 
Tundžos, Sliveno ir Straldžios savivaldybėmis. Projektas įtrauktas į Bulgarijos 2003–2007 m. 
Nacionalinę atliekų tvarkymo programą, taip pat į naują 2009–2013 m. Nacionalinę atliekų 
tvarkymo programą, o jos įgyvendinimas laikomas viena iš Jambolo regionui skirtų 
prioritetinių priemonių siekiant įgyvendinti ES ir nacionalinės teisės aktus atliekų tvarkymo 
srityje. Projektas skirtas regionui, kuriame yra 149 gyvenvietės 5 savivaldybėse su 332 661 
gyventoju. Regiono atliekų tvarkymo sistema sukurta siekiant 30 metų laikotarpiu užtikrinti 
tinkamą atliekų surinkimą, vežimą, paruošiamąjį apdorojimą ir šalinimą. Esamas nepavojingų 
atliekų savivaldybės sąvartynas, įkurtas Hadzhidimitrovo kaimo teritorijoje, bus uždarytas ir, 
kai regiono atliekų tvarkymo sistema pradės veikti, rekultivuotas. Projektas suskirstytas į du 
etapus, nes jam reikalingas nemažas biudžetas ir numatyta daug veiklos, kuri turėtų būti 
įgyvendinta. Pirmas etapas apims regioninio sąvartyno 1 dalies (iš 2) statybą, privažiavimo 
kelių rekonstrukciją, Jambolo, Sliveno, Nova Zagoros ir Straldžios savivaldybėse esančių 
sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, įrangos regioninio sąvartyno veikimui pirkimą ir 
konteinerių rūšiuojamoms atliekoms rinkti pirkimą.
2011 m. rugpjūčio mėn. Jambolo savivaldybė kartu su pirmiau minėtomis dalyvaujančiomis 
savivaldybėmis pateikė paraišką dėl pirmo šio projekto etapo finansavimo pagal 2007–
2013 m. Aplinkos veiksmų programos procedūrą BG161PO005/10/2.10/07/22 (Regioninių 
atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas). 2012 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerija ir Jambolo 
savivaldybė pasirašė sutartį dėl šio etapo finansavimo.

Projektui pavadinimu „Jambolo komunalinių atliekų sąvartyno išplėtimo projektas“ 2002 m. 
buvo taikyta PAV procedūra; PAV sprendimą dėl šio projekto priėmė Stara Zagoros Aplinkos 

                                               
1  OL L 26, 2012 1 28, p. 1–16 (Iš dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija).
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ir vandens regioninės inspekcijos (angl. RIEW) direktorius. Sprendimas dėl PAV buvo dar 
kartą patvirtintas 2005 m. pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus. 2008 m. išduotas 
integruotas leidimas projektui, nes priimant sprendimą dėl PAV nebuvo atsižvelgta į 
integruotą projekto įgyvendinimo metodą ir geriausių turimų technologijų taikymą, kaip 
reikalauja pagal Direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1. 2002 m. 
rengiant PAV ataskaitą buvo vykdomos viešos konsultacijos ir Bulgarijos valdžios institucijos 
pateikė atitinkamus dokumentus apie visuomenės susidomėjimą šiuo projektu. Po jų buvo 
išduotas leidimas vykdyti projektą. Taip pat reikėtų paminėti, kad per teisės aktų nustatytą 
terminą paveiktos ar suinteresuotos šalys nepateikė jokių skundų dėl minėtojo PAV 
sprendimo kai jis buvo paskelbtas.

Projekto, kuriam iš pradžių buvo duotas leidimas, pavadinimas „Jambolo komunalinių atliekų 
sąvartyno išplėtimo projektas“ 2010 m. buvo pakeistas remiantis Jambolo savivaldybės 
prašymu. Jį pakeisti buvo būtina, nes projektas turėjo būti suderintas su priemonėmis, 
numatytomis Nacionalinėje atliekų tvarkymo programoje, ir atitinkamais nacionalinės teisės 
aktais, taikomais sąvartynų ir kitų atliekų tvarkymo įrenginių statybai ir veikimui. RIEW 
patvirtino, kad pavadinimo pasikeitimas (į „Jambolo regiono atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“) nepakeitė projekto savybių. Šis RIEW patvirtinimas įtrauktas į PAV sprendimą.

Kaip nurodė peticijos pateikėjas, pateikta nemažai skundų dėl kompetentingų valdžios 
institucijų priimtų sprendimų dėl šio projekto. Remiantis Komisijos turima informacija, 
dauguma skundų buvo arba atmesti kaip nepagrįsti ir (arba) teismai patvirtino atitinkamus 
kompetentingų institucijų sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad vis dar gaunama skundų, 
Komisija laikosi Europos Parlamento patvirtintos politikos atskirais atvejais, kol tebevyksta 
nacionalinės procedūros, nesikišti.

Peticija iš pradžių buvo pateikta dėl kito projekto, 2011 m. vasario mėn. pateikto Stara 
Zagoros RIEW dėl PAV, vėliau šį projektą jo rengėjai (Jambolo savivaldybė) atsiėmė.  Pagal 
projektą buvo numatyta pastatyti Jambolo regioninį atliekų tvarkymo centrą, taip pat 
aptarnaujantį Jambolo, Nova Zagoros, Tundžos, Sliveno ir Straldžios savivaldybes, tačiau 
didesnės apimties ir pajėgumų (keturi nepavojingų atliekų šalinimo padaliniai, atliekų 
rūšiavimo įrenginys žaliųjų atliekų kompostavimo įrenginys, pavojingų buitinių atliekų 
laikino saugojimo vieta, statybinių atliekų perdirbimo įrenginys ir šalinimo padalinys).. 
Kadangi turėjo būti atliktas projekto PAV, PAV ataskaita buvo parengta ir patvirtinta ir dėl 
jos vyko viešos konsultacijos. Tačiau 2012 m. pradžioje projekto rengėjas projektą atsiėmė ir 
PAV procedūra buvo nutraukta.

Atsižvelgdama į visa tai Komisija pažymi, kad nėra jokių požymių, kad šiame etape buvo 
pažeisti atitinkami acquis reikalavimai.

Komisija ir toliau stebės atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimą Jambolo regione, ypač 
antruoju etapu. Reikėtų pažymėti, kad paraiška dėl leidimo vykdyti pirmą projekto etapą 
pateikta iki Bulgarijos įstojimo į ES datos. Taigi, PAV direktyva tuo metu nebuvo taikoma 
Bulgarijai ir ES teisės pažeidimo nustatyti negalima.

Jeigu reikės, Komisijos tarnybos imsis tolesnių veiksmų, nurodytų Sutarties dėl Europos 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29 (iš dalies pakeistos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės kodifikuota redakcija).
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Sąjungos veikimo 258 straipsnyje.

Bet to, reikėtų dar kartą pažymėti, kad Komisija nėra kompetentinga nei nustatyti, kokios 
konkrečios vietos turėtų būti naudojamos sąvartynams įrengti, nei vertinti su tuo susijusią 
riziką. Tokia veikla priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.“


