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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1207/2012 dėl kaimyninėje savivaldybėje planuojamų įrengti 
atliekų tvarkymo įrenginių, kurią pateikė José Gómez Mondría (Ispanijos 
pilietis) Rotglà i Corberà (Valensijos provincija) savivaldybės tarybos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Rotglà i Corberà (Valensijos provincija) savivaldybės meras. Peticijos 
pateikėjas perduoda 2012 m. rugpjūčio 6 d. savivaldybės tarybos sprendimą atmesti 
Valensijos autonominės srities regioninių valdžios institucijų parengtą atliekų šalinimo ir 
valymo įrenginių įrengimo kaimyninėje Llanera de Ranes savivaldybėje planą. Anot 
savivaldybės tarybos narių, numatomoje vietoje įrengus atliekų tvarkymo įrenginius būtų 
pažeista Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, nes ši vieta yra arti miesto teritorijos. Peticijoje 
priduriama, kad atliktame šio projekto poveikio aplinkai vertinime yra reikšmingų spragų. 
Savivaldybės tarybos vardu meras prašo, kad būtų surengtas Peticijos komiteto narių 
tiriamasis vizitas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų valstybėms narėms nenustatomos jokios prievolės dėl 
tikslaus atstumo nuo atliekų tvarkymo įrenginių iki miesto teritorijos. Šiuo klausimu priimti 
sprendimą gali kompetentingos valdžios institucijos.
Rengdamos atitinkamą (-us) atliekų tvarkymo planą (-us) kompetentingos valdžios institucijos 
užtikrina, kad tokiuose planuose būtų pateikta pakankamai informacijos apie vietos kriterijus 
siekiant nustatyti vietovę, kurioje ateityje bus įrengti atliekų šalinimo ar stambūs utilizavimo 
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įrenginiai. Atsižvelgdamos į direktyvą, valstybės narės užtikrina, kad atitinkami suinteresuotieji 
subjektai ir visuomenė turėtų galimybę dalyvauti rengiant tokius planus pagal Direktyvą 
2003/35/EB arba, jei tinkama, Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo.

Be to, Direktyvoje 2011/92/ES (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV 
direktyva) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV. 
Remiantis turima informacija, šiuo metu vyksta PAV procedūra dėl šio sąvartyno projekto. 
Todėl kompetentinga regioninė valdžios institucija dar nedavė sutikimo dėl projekto rengimo.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija negali nustatyti jokio ES 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo.“


