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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl klausimų, kuriuos peticijų pateikėjai iškėlė dėl Atliekų tvarkymo direktyvos ir su ja 
susijusių direktyvų taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse
(2011/2038(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į SESV 227 straipsnyje nustatytą teisę pateikti peticiją,

– atsižvelgdamas į gautas ir priede nurodytas peticijas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų, panaikinančią kai kurias direktyvas1,

– atsižvelgdamas į 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų2,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/76/EB dėl atliekų deginimo3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (Strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo direktyva (SPAV)4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinančią Tarybos direktyvą 90/313/EEB5,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius 
planus ir programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB 
(PAV) dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus6,

– atsižvelgdamas į Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhusas, Danija, 
1998 m. birželio 25 d.),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos mėn. specialistų tyrimą „Atliekų valdymas Europoje: 
pagrindinės problemos ir geriausia patirtis“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),
                                               
1 OL L 312/3, 2008 11 22.
2 OL L 182, 1999 7 16.
3 OL L 332/91, 2000 12 28.
4 OL L 197/30, 2001 7 21.
5 OL L 41/26, 2003 2 14.
6 OL L 156/17, 2003 6 25.
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A. kadangi 2004–2010 m. Peticijų komitetas gavo ir priimtinomis paskelbė 114 peticijų, 
kuriose reiškiamas įtarimas dėl minėtos reguliavimo sistemos pažeidimo toliau nurodytose 
valstybėse narėse: Italijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje (gauta daugiau 
nei 10 peticijų), Bulgarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Rumunijoje, Vokietijoje 
(gauta 3–10 peticijų), Austrijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Maltoje, Portugalijoje ir 
Slovakijoje (iš kiekvienos gauta po vieną peticiją),

B. kadangi Peticijų komitetas parengė penkių pranešimų apie faktų nustatymo vizitus, 
susijusius su peticijomis dėl atliekų, Airijoje1, Pajūrio Fose (Prancūzija)2, Path Head 
sąvartyne (Jungtinė Karalystė)3, Kampanijoje (Italija)4 ir Huelvoje (Ispanija)5 projektus,

C. kadangi dėl su aplinka susijusių dalykų teikiamos peticijos nuolat sudaro pagrindinę gautų 
peticijų grupę, o dėl atliekų pateiktos peticijos sudaro svarbų peticijų pogrupį; 
susirūpinimą dėl atliekų, ypač dėl leidimų išdavimo naujiems atliekų tvarkymo 
įrenginiams arba esamų įrenginių eksploatavimui procedūros, bei susirūpinimą dėl atliekų 
tvarkymo apskritai tiesiogiai jaučia visos ES piliečiai,

D. kadangi dauguma pateiktų peticijų dėl atliekų susijusios su atliekų tvarkymo įrenginiais 
(apie 40 proc. peticijų susijusios su leidimų išdavimo planuojamiems statyti naujiems 
įrenginiams procedūra, kitos 40 proc. peticijų susijusios su esamų įrenginių 
eksploatavimu), iš jų 75 proc. peticijų pateikta dėl sąvartynų, 25 proc. – dėl deginimo 
įrenginių, o likusios peticijos pateiktos dėl problemų, kurių kyla apskritai dėl atliekų 
tvarkymo,

E. kadangi naujausi Eurostato duomenys (2009 m.) rodo, jog ES piliečiai per metus 
pagamina vidutiniškai 513 kg atliekų, daugelio naujų valstybių narių rodikliai daug 
mažesni nei vidurkis, o valstybių, kurių pramonė labiausiai išvystyta, minėti rodikliai 
didžiausi,

F. kadangi daugiausia atliekų gaminančių valstybių atliekų perdirbimo, kompostavimo ir 
deginimo gaminant energiją rodikliai didžiausi, o sąvartynuose užkasamų atliekų dalis yra 
labai maža arba toks atliekų tvarkymo būdas nebetaikomas; tačiau valstybės narės, kuriose 
pagaminamų atliekų kiekis siekia vidurkį, pirmauja pagal sąvartynuose užkasamų atliekų 
kiekį, o atliekų perdirbimo ir deginimo rodikliai yra daug mažesni,

G. kadangi Direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų (Pagrindų direktyva dėl atliekų (PDA)6

nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą užkertant 
kelią atliekų susidarymo ir tvarkymo keliamam neigiamam poveikiui arba tokį poveikį 
sumažinant ir sumažinant bendrą išteklių naudojimo poveikį bei didinant tokio naudojimo 
veiksmingumą, taip užtikrinant ES piliečių geresnę sveikatą ir gerovę bei formuojant 
ekologiškai tvarų atliekų šalinimo būdą,

H. kadangi Pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatas atitinkančia atliekų tvarkymo strategija 
                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/EB.
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turi būti užtikrinama, kad visos atliekos būtų surenkamos ir siunčiamos į atitinkamų 
atliekų tvarkymo įrenginių tinklą perdirbti ir galutinai pašalinti, ir ji turi apimti atliekų 
gamybos prie šaltinio mažinimo priemones,

I. kadangi Pagrindų direktyvos dėl atliekų perkėlimo terminas buvo 2010 m. gruodžio mėn., 
tačiau jo laikėsi tik šešios valstybės narės, tad Komisija ėmė taikyti aktyvias priemones, 
siekdama užtikrinti, kad likusios valstybės narės baigtų direktyvos nuostatų perkėlimą ir 
nedelsdamos pradėtų jas įgyvendinti,

J. kadangi buitinės atliekos turėtų būti tvarkomos laikantis atliekų hierarchijos, kurią, kaip 
nustatyta Pagrindų direktyvos dėl atliekų 4 straipsnyje, sudaro prevencija, mažinimas, 
pakartotinis naudojimas, perdirbimas, kitoks naudojimas (pvz., naudojimas energijai 
gauti) ir šalinimas,

K. kadangi vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų yra sukurti tausiai išteklius 
naudojančią Europą, o Pagrindų direktyvoje dėl atliekų nustatytas tikslas užtikrinti, kad iki 
2020 m. visose valstybėse narėse būtų perdirbama 50 proc. komunalinių atliekų,

L. kadangi finansinių išteklių trūkumas ir neveiksmingos administracinės procedūros yra dvi 
pagrindinės priežastys, dėl kurių nepavyksta parengti atliekų tvarkymo plano 
vadovaujantis Pagrindų direktyva dėl atliekų,

M. kadangi labai svarbus, tačiau dažnai ignoruojamas dalykas yra tas, kad perdirbimo 
pramonė pajėgi pasiūlyti iki pusės milijono darbo vietų, nes kai kurios atliekų rūšys yra 
gamybos ištekliai, kurie gali padėti didinti ekologinį tvarumą,

N. kadangi biologinių atliekų tvarkymas ES yra palyginti vis dar ankstyvoje stadijoje ir 
būtina plėtoti esamas teisėkūros priemones bei didinti taikomų metodų veiksmingumą,

O. kadangi atliekų rinkimo, perdirbimo ir sąvartynų atsisakymo srityse nustatytų ES tikslų 
įgyvendinimui ir toliau turėtų būti teikiamas prioritetas,

P. kadangi valstybėms narėms nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis tenka pagrindinė 
atsakomybė už ES teisės aktų įgyvendinimą ir kadangi piliečiai laiko ES atsakinga už 
atliekų politikos įgyvendinimo užtikrinimą, tačiau ji neturi tinkamų priemonių teisės 
aktams įgyvendinti,

Q. kadangi teikdami peticijas piliečiai duoda suprasti, jog valdžios institucijos nekontroliuoja 
padėties ir kai kuriais atvejais nėra pasirengusios dėti pastangų, kurios būtinos norint rasti 
sprendimo būdus, tai sugriovė pasitikėjimą ir sukėlė atvirą konfrontaciją bei veiksmų 
sąstingį,

R. kadangi Komisijos užsakymu neseniai atliktas galimybės įsteigti ES atliekų tvarkymo 
agentūrą tyrimas1 parodė, jog daugelis valstybių narių nėra pakankamai pajėgios parengti 
atliekų tvarkymo planų bei atlikti patikrinimų, vykdyti kontrolės ir kitokių veiksmų, kad 
atliekų teisės aktai būtų tinkamai vykdomi,

                                               
1 Galimybių įsteigti Atliekų politikos įgyvendinimo agentūrą studija, peržiūrėta galutinė ataskaita, 2009 m. 
gruodžio 7 d.
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S. kadangi tyrimo rezultatai rodo, jog dažnai nesilaikoma teisės aktų, atliekos neteisėtai 
išmetamos ir vežamos, gaunama daug piliečių skundų, Europos Teisingumo Teisme 
nagrinėjamos bylos dėl pažeidimo, todėl visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga –
svarbiausias ES atliekų teisės aktų tikslas – yra nepakankama,

T. kadangi taikomos stebėjimo ir kontrolės procedūros, kuriomis užtikrinama, kad buitinės 
atliekos nebūtų teršiamos toksiškomis atliekomis, kai kuriais atvejais yra silpnos arba jos 
visai netaikomos, todėl sąvartynai ir deginimo įrenginiai yra teršiami; kadangi būtina 
pabrėžti, jog toksiškas atliekas šalinti jas deginant buitinėms atliekoms deginti skirtuose 
įrenginiuose griežtai draudžiama,

U. kadangi išsami peticijų analizė patvirtina, kad veikiančiai ir ekologiškai atliekų tvarkymo 
sistemai būtini teisės aktai daugeliu atvejų yra priimti ir kad pagrindinės problemos 
susijusius su įgyvendinimu ir vykdymu, nes 95 proc. peticijų susijusios su vietos arba 
regiono valdžios lygmens nesėkmėmis,

V. kadangi vienas nustatytų esminių tokios padėties veiksnių yra sąmoningumo, 
administracinių gebėjimų ir finansinių bei kitokių vietos išteklių trūkumas,

W. kadangi Komisija padidino paramą, įskaitant 2005–2006 m. skirtus 4,1 mlrd. EUR, ES 
atliekų acquis įgyvendinimui ir vykdymui nacionaliniu lygmeniu gerinti; kadangi, 
nepaisant to, 2009 m. pabaigoje su atliekomis susijusių pažeidimų atvejai sudarė 20 proc. 
visų su aplinka susijusių pažeidimų,

X. kadangi netinkamas atliekų tvarkymas nuostolingas, o vežti atliekų perteklių iš vieno 
regiono į kitą labai brangu (vienu atveju buvo apskaičiuota, jog tai papildomai kainavo 
1,1 mlrd. EUR),

Y. kadangi, nors už atliekų teisės aktų įgyvendinimą ES atsakingas viešasis sektorius, 
privačios ir tarptautinės bendrovės tvarko 60 proc. buitinių atliekų ir 75 proc. įmonių 
atliekų, o jų metinė apyvarta sudaro 75 mlrd. EUR1,

Z. kadangi naujų sąvartynų ir deginimo įrenginių įrengimas patenka į Poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) direktyvos2 I priedo 9 dalies taikymo sritį ir jam taikomas reikalavimas 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą pagal 4 straipsnio 1 dalį arba bent jau vertinimą pagal 
4 straipsnio 2 dalį, jei sąvartynas priklauso II priedo 11 dalies b punkto taikymo sričiai,

AA. kadangi sąvartynams išduodami leidimai patenka į PAV direktyvos II priedo taikymo 
sritį, jei jie „gali padaryti reikšmingą poveikį aplinkai“ ir jiems taikomi valstybių narių 
nustatyti ribiniai kriterijai,

AB. kadangi PAV direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog „suinteresuotai 
visuomenei sudaromos išankstinės ir veiksmingos palankios galimybės dalyvauti 
2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose ir 
tuo tikslu ji turi teisę reikšti pastabas ir nuomones, kol kompetentingai institucijai ar 
institucijoms visos pasirinkimo galimybės yra atviros prieš priimant sprendimą dėl 

                                               
1 2011 m. vasario 15 d. Europos atliekų tvarkymo ir aplinkos tarnybų federacijos (FEAD) Briuselio deklaracija.
2 85/337/EEB.
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leidimo suteikimo vykdyti planuojamą veiklą“,

AC. kadangi ES direktyvose ir Orhuso konvencijoje konkrečiai nurodoma teisė gauti 
informaciją ir visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus aplinkos klausimais,

AD. kadangi daugelyje peticijų reiškiamas įtarimas, jog leidimų išdavimo atliekų tvarkymo 
įrenginiams procedūra nevisiškai atitinka ES teisės aktus, visų pirma poveikio aplinkai 
vertinimo ir konsultavimosi su visuomene srityse,

AE. kadangi, jei leidimai atitinka direktyvoje išdėstytus parametrus ir buvo atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas, Komisija neturi įgaliojimų kištis dėl nacionalinių institucijų 
priimtų sprendimų; kadangi vis dėlto kai kurios valstybės narės neatliko išsamių poveikio 
aplinkai vertinimų prieš išduodamos leidimus sąvartynams atidaryti ar plėsti arba 
deginimo įrenginiams statyti,

AF. kadangi teisines procedūras galima pradėti tik tada, kai projektą patvirtina valstybės 
narės; kadangi piliečiams sunku suprasti, jog ES negali kištis, kol nebaigta visa procedūra 
ir nesuteikta licencija,

AG. kadangi piliečiai savo susirūpinimą dažnai išreiškia per konsultavimosi su visuomene 
procesą ir atliekant poveikio aplinkai vertinimą,

AH. kadangi naujiems sąvartynams parinktos vietos dažnai ginčijamos, nes peticijos 
pateikėjai mano, jog įsibraunama į ekologijos arba kultūros požiūriu saugomas zonas, kaip 
matyti iš peticijų, pateiktų dėl plano atidaryti naują sąvartyną Vezuvijaus nacionaliniame 
parke,

AI. kadangi piliečiai baiminasi neigiamo poveikio jų sveikatai ir gerovei, o tai iš dalies 
paaiškina kai kuriuos veiksnius, skatinančius rengti kampanijas, kuriomis siekiama 
prieštarauti dėl valdžios institucijų pasiūlytų deginimo įrenginių arba naujų sąvartynų 
įrengimo vietų,

AJ. kadangi Sąvartynų direktyvoje nustatyti parametrai, pagal kuriuos suteikiami 
eksploatacijos leidimai, atliekamos bendros stebėjimo procedūros eksploatavimo ir 
tolesnės priežiūros etapais, ir kadangi direktyvos nuostatos netaikomos sąvartynams, 
uždarytiems iki direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę; kadangi direktyvoje išvardyti 
kriterijai apima vietovę, vandens kontrolę ir filtratų tvarkymą, dirvožemio ir vandens 
apsaugą, dujų kontrolę, taršą ir pavojus, stabilumą ir užtvaras,

AK. kadangi Peticijų komitetas gavo keletą peticijų, – remiantis viena iš jų buvo surengta 
faktų nustatymo misija į Path Head (Jungtinė Karalystė), – susijusių su sąvartynais, kurie 
yra netoli gyventojų namų ir gyventojai turi pakęsti iš jų sklindantį bjaurų kvapą, didesnę 
oro taršą ir netoli tų namų plintančius kenkėjus; kadangi ES teisės aktuose nėra nustatyti 
tikslesni kriterijai, nurodantys sąvartynų atstumą iki namų, mokyklų ir ligoninių, tikslūs 
reikalavimai užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą turi būti apibrėžiami 
vadovaujantis sutartyse įtvirtintu subsidiarumo principu,

AL.kadangi peticijose dėl sąvartynų dažnai reiškiamas susirūpinimas dėl galimos požeminio 
vandens taršos, nes senesniuose sąvartynuose esą gali nebūti dugno paklotų, neleidžiančių 
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medžiagoms sunktis į vandeninguosius sluoksnius, arba šie paklotai esą gali atrodyti 
skylėti ir kelti įtarimų dėl medžiagų nutekėjimo arba jie gali būti įrengti ant geologiškai 
nestabilaus pagrindo ir per arti požeminio arba geriamojo vandens atsargų,

AM. kadangi Komisija pranešė, kad nuo 2001 m. buvo iškeltos 177 bylos dėl Sąvartynų 
direktyvos pažeidimo ir kad rengiant naujausią aprašą nustatyta, jog ES veikia mažiausiai 
619 neteisėtų sąvartynų,

AN. kadangi Komisijai pateiktos peticijos ir skundai patvirtina, jog veikia labai daug 
neteisėtų sąvartynų, kurie eksploatuojami neturint leidimų, tačiau nesant tinkamo 
stebėjimo tikslus jų skaičius nežinomas,

AO. kadangi primenama, jog atliekų užkasimas sąvartynuose turėtų būti laikomas tik 
blogiausiu atveju taikomu sprendimo būdu; kadangi kai kurių valstybių narių, kurios 
atliekų prevencijos, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo srityje atsilieka, valdžios 
institucijoms gali būti daromas spaudimas plėsti esamus, net ir reikalavimų 
neatitinkančius, sąvartynus arba skubiai atidaryti naujus norint atsikratyti šiukšlių,

AP. kadangi žemą vietą atliekų hierarchijoje užimantis deginimo įrenginių, kuriuose 
susigrąžinama energija, naudojimas yra paplitęs ir gyventojams priimtinas tose valstybėse, 
kurios laikomos pasiekusiomis aukštą atitikties Pagrindų direktyvai dėl atliekų lygį, ir 
kadangi dėl šios priežasties valstybės, kuriose iki šiol nesinaudojama deginimo 
įrenginiais, gali suprasti, kad, siekiant įveikti atsilikimą, tai daryti būtina ir naudinga,

AQ. kadangi tai padaryti galima tik vykdant griežtą kontrolę ir paisant atitinkamų ES teisės 
aktų bei nepamirštant, jog tokioms priemonėms gali pasipriešinti netoliese gyvenantys 
tiesioginį poveikį patiriantys ir dėl jo padarinių sveikatai susirūpinę gyventojai, ir tai yra 
visiškai suprantama,

AR. kadangi reikėtų pripažinti, jog pradėjus taikyti naujesnę technologiją deginimo 
įrenginiai išmeta daug mažiau teršalų; kadangi kai kuriose valstybėse narėse, visų pirma 
tose, kuriose daug atliekų sudeginama, vietos gyventojai rodo daugiau palankumo, galbūt 
pripažindami, jog deginimo įrenginiuose gaminama šiluma arba elektros energija, ir 
patenkinti skaidrumu ir galimybe gauti informacijos apie jų veikimą,

AS. kadangi dėl leidimų įrengti deginimo įrenginius kyla panašus ir panašių priežasčių 
sukeltas pasipriešinimas, kaip ir dėl sąvartynams išduodamų leidimų atveju, pabrėžiant 
nuogąstavimus dėl oro taršos ir neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir (arba) 
ekologiniais sumetimais saugomoms zonoms,

AT. kadangi valdžios institucijos deginimo įrenginiams įrengti dažnai renkasi vietoves, 
kuriose oras jau gerokai užterštas, kadangi nereikėtų ignoruoti bendro poveikio vietovės 
gyventojų sveikatai ir kadangi alternatyvūs būdai atliekoms šalinti ir energijai išgaunant 
metaną gaminti paprastai netiriami,

AU. kadangi, norint įgyvendinti teisės aktuose nustatytus perdirbimo ir prevencijos tikslus, 
būtinas aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas, aktyvesnis suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas ir didesnis visuomenės sąmoningumas,
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AV. kadangi visuose Peticijų komiteto faktų nustatymo misijų pranešimuose dėl atliekų 
minima, jog piliečių ir valdžios institucijų ryšiai yra silpni arba jie visai nepalaikomi, o tai 
kai kuriais atvejais patvirtina ir audringos piliečių demonstracijos, apie kurias pranešama 
spaudoje,

AW. kadangi būtinas visapusiškas pilietinės visuomenės ir visų kitų suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimas ir daug didesnis visuomenės sąmoningumas,

AX. kadangi Peticijų komitetas neturi prevencinių arba teisminių įgaliojimų, tačiau gali 
apginti piliečių interesus bendradarbiaudamas su atsakingomis valdžios institucijomis, 
norėdamas rasti sprendimo būdų arba peticijose nurodytų problemų paaiškinimų,

1. prašo valstybes nares ilgiau nedelsiant perkelti Pagrindų direktyvą dėl atliekų ir užtikrinti 
visapusę atitiktį visiems joje nustatytiems reikalavimams, visų pirma reikalavimui 
parengti ir vykdyti išsamius atliekų tvarkymo planus;

2. ragina valstybes nares paspartinti pažangios atliekų tvarkymo strategijos įgyvendinimo 
pradžią vadovaujantis Pagrindų direktyva dėl atliekų;

3. prašo valdžios institucijas pripažinti, kad norint nustatyti teisingas atliekų tvarkymo 
strategijas, infrastruktūrą ir įrenginius daugumoje valstybių narių būtinos didelės 
investicijos, ir mano, kad jos turėtų apsvarstyti galimybę šiam tikslui skirti tinkamą 
Sanglaudos fondo lėšų dalį arba ieškoti tiesioginio Europos investicijų banko 
finansavimo;

4. mano, kad būtina stiprinti patikrinimo vietoje ir vykdymo pajėgumą valstybės narės ir ES 
lygmeniu siekiant užtikrinti geresnę atitiktį atliekų teisės aktams, todėl ragina valstybes 
nares stiprinti savo pajėgumą atlikti patikrinimus, stebėti ir imtis kitų veiksmų visuose 
atliekų tvarkymo grandinės etapuose siekiant geriau įgyvendinti atliekų teisės aktus;

5. prašo kompetentingoms valdžios institucijoms teikti konkretesnes gaires siekiant padėti 
joms teisingai įgyvendinti atliekų acquis, tačiau pažymi, kad Europos lygmeniu turimų 
išteklių šiuo metu nepakanka; todėl mano, kad turėtų būti imamasi papildomų finansinių ir 
administracinių priemonių siekiant atliekų sektoriuje dirbantiems pareigūnams sudaryti 
geresnes vadovavimo ir mokymo sąlygas;

6. prašo Komisiją nustatyti ir sutelkti dėmesį į labiau sisteminius trūkumus valstybėms 
narėms įgyvendinant su atliekomis susijusias direktyvas, pavyzdžiui, netinkamus atliekų 
tvarkymo įrenginių tinklus, pernelyg dažną atliekų užkasimą sąvartynuose arba mažą 
perdirbamų atliekų santykį;

7. mano, kad nebūtina steigti naują ES atliekų tvarkymo agentūrą ir kad dabartinė institucinė 
ES lygmens struktūra, kurios pagrindą sudaro Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas 
ir Europos aplinkos agentūra kaip žinių ir kompetencijos centras, veikia patiriant mažiau 
išlaidų, nors, siekiant užtikrinti aktyvesnį vadovavimą ir vykdymą, reikėtų ją toliau 
stiprinti;

8. mano, kad Europos aplinkos agentūra galėtų padėti tai padaryti ir atlikti konstruktyvesnį 
vaidmenį rengiant ataskaitas dėl valstybės narės atliekų tvarkymo strategijų ir nustatant 
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trūkumus, kurie matyti įvertinus valstybių narių parengtų atliekų tvarkymo planų atitiktį 
ES teisės aktams;

9. mano, kad glaudesnis valdžios institucijų bendradarbiavimas vietos ir regionų lygmeniu 
gali duoti gerų rezultatų nustatant geriausios patirties modelius; pažymi, kad Regionų 
komitetas, asociacija „Europos komunalinės atliekos“ (angl. Municipal Waste Europe) ir 
Europos atliekų tvarkymo ir aplinkos tarnybų federacija (FEAD), atliekų tvarkymo 
pramonės sektoriui atstovaujanti Europos federacija, galėtų būti dar naudingesnės 
organizuojant tokius mainus ir padėti stiprinti poveikį patyrusių gyventojų tikėjimą 
įgyvendinant pagrindinę atliekų politikos kryptį;

10. prašo valstybes nares, kurios susidūrė su akivaizdžiomis dėl atliekų kilusiomis krizėmis, 
apsvarstyti tai, kad veiksmingesnės atliekų tvarkymo strategijos suteikia galimybę didinti 
užimtumą ir pajamas, kartu užtikrinant ekologinį tvarumą skatinant pakartotinai panaudoti 
atliekas, jas perdirbti ir naudoti jas energijai gauti;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares, esant tokioms aplinkybėms, didinti gyventojų 
sąmoningumą aplinkos srityje – supažindinti juos su veiksmingo atliekų tvarkymo 
pranašumais;

12. mano, kad glaudesnis valstybės narės valdžios institucijų ir Peticijų komiteto 
bendradarbiavimas šiam nagrinėjant vietos piliečiams tiesiogiai rūpimus klausimus 
suteiktų puikią galimybę palengvinti atsakingų valdžios institucijų ir vietos bendruomenių 
dialogą apie atliekų strategijų įgyvendinimo prioritetus ir kai kuriais atvejais gali tapti 
veiksminga taisomąja priemone, kurios gali prireikti sprendžiant vietos ginčus;

13. siūlo susitarti dėl bendrų ES atliekų ženklinimo spalvomis pagal kategorijas standartų, 
kurie būtų naudojami jas rūšiuojant ir perdirbant, siekiant palengvinti ir pagerinti piliečių 
dalyvavimą su atliekomis susijusiuose procesuose ir jų supratimą, ir mano, kad taip būtų 
galima prisidėti prie valstybių narių pastangų labai ir sparčiai padidinti perdirbamų atliekų 
kiekį;

14. skatina ankstyvą ir veiksmingą atsakingų vietos ir regionų valdžios institucijų ir vietos 
gyventojų dialogą planavimo etapuose, kol nepriimti sprendimai dėl atliekų tvarkymo 
įrenginių statybos;

15. pabrėžia, kad ypač svarbu teisingai ir visapusiškai įgyvendinti Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvą ir tinkamai koordinuoti leidimų išdavimo procedūras, kurias būtina taikyti 
vadovaujantis aplinkos teisės aktais;

16. prašo valstybes nares užtikrinti, kad prieš priimant bet kokį sprendimą dėl naujo atliekų 
tvarkymo įrenginio, visų pirma deginimo įrenginio arba metano gamybos įrenginio, arba 
blogiausiu atveju – naujo sąvartyno įrengimo ar statybos būtų atliktas išsamus poveikio 
aplinkai vertinimas; mano, kad tokie vertinimai turėtų būti privalomi;

17. supranta, kad kai kuriais atvejais būtina priimti skubius sprendimus norint suvaldyti staiga 
dėl atliekų kilusias krizes arba užkirsti kelią tokioms krizėms kilti, tačiau pabrėžia, kad net 
ir tokiais atvejais būtina užtikrinti visapusišką galiojančių ES teisės aktų paisymą, ypač 
kai kyla pavojus vietos bendruomenių ilgalaikei sveikatai ir gerovei;
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18. įsitikinęs, kad būtina gerinti valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus subjektų ir poveikį 
patyrusių gyventojų dialogą, o piliečiams turi būti suteiktos geresnės galimybės 
susipažinti su objektyvia informacija užtikrinant veiksmingesnes administracinės ir 
teisminės peržiūros procedūras, jei jos būtinos;

19. mano, kad peticijų pateikėjai galėtų būti skatinami visapusiškai naudotis minėtomis 
procedūromis, jei jos nustatytos, nes gali būti daug veiksmingesnės ir greitesnės nei ES 
lygmens priemonės, ypač kai sprendžiami su konkrečiais atliekų tvarkymo įrenginiais 
susiję klausimai;

20. ragina Komisiją pasiūlyti aiškesnius ir konkretesnius sąvartynų vietos kriterijus 
atsižvelgiant į atstumą iki vietos gyvenamųjų namų, mokyklų ar sveikatos įstaigų tam, kad 
būtų užtikrintos didesnės garantijos saugant nuo galimo pavojaus žmonių sveikatai ir 
aplinkai; nepamiršta, kad yra daug kintančių ir konkrečiai vietai būdingų aplinkybių, į 
kurias būtina atsižvelgti siekiant visapusiškai paisyti subsidiarumo principo;

21. rekomenduoja valstybių narių valdžios institucijoms dirbti kartu, visų pirma planuojant 
pasienio zonose įrengti atliekų tvarkymo įrenginius, ir užtikrinti, kad būtų atliekami 
tarpvalstybiniai poveikio aplinkai vertinimai atsižvelgiant į visiems piliečiams ir 
suinteresuotiesiems subjektams svarbią informaciją;

22. skatina Komisiją visapusiškai pripažinti veiksmingų aplinkos teisės aktų nuostatų dėl 
istorinio paveldo vietovių ir biologinės įvairovės apsaugos ir skatinimo, išdėstytų Vandens 
pagrindų direktyvoje, Buveinių direktyvoje ir Laukinių paukščių direktyvoje, sąsają su 
Poveikio aplinkai vertinimo direktyva ir Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva 
bei su teisės aktais, susijusiais su atliekų tvarkymu;

23. skatina Komisiją pagal kompetenciją užtikrinti atitiktį ES teisėje nustatytiems procedūros 
reikalavimams (poveikio aplinkai vertinimas, konsultavimasis su visuomene), įskaitant 
direktyvose, kuriomis reglamentuojama gamtos ir istorinio paveldo vietovių apsauga, 
nustatytus reikalavimus;

24. mano, kad turėtų būti naudojamasi tik oficialiai akredituotais, ES sąvartyno direktyvos 
nuostatas atitinkančiais ir tinkamai pripažintus leidimus turinčiais sąvartynais, jų vieta 
turėtų būti aiškiai nurodoma ir registruojama, o visi kiti sąvartynai ir atliekų išmetimo 
vietos turi būti paskelbti neteisėtais, tinkamai uždaryti, aptverti, jų aplinka atkurta, o netoli 
jų esanti ir juos supanti zona turi būti tinkamai stebima siekiant pastebėti bet kokius 
galimus neigiamus padarinius;

25. mano, kad būtina nustatyti viešą ir aiškią atliekų priėmimo kriterijų apibrėžtį bei įdiegti 
veiksmingą atliekų, ypač pavojingų, sekimo sistemą siekiant užtikrinti, kad į sąvartynus 
arba deginimo įrenginius būtų vežamos ir juose šalinamos tik atitinkamos atliekos; mano, 
kad visose valstybėse narėse turėtų būti nuolat ir neįspėjus taikomos reguliarios mėginių 
ėmimo ir patikros procedūros;

26. ragina nustatyti bendrus pagrindinių iš deginimo įrenginių išmetamų teršalų verčių 
matavimo kriterijus ir internete realiuoju laiku konsultavimosi su visuomene tikslais 
skelbti matavimo duomenis siekiant įgyti vietos bendruomenių pasitikėjimą ir sukurti 
veiksmingą įspėjimo sistemą, kuri būtina matavimų rezultatų nukrypimo nuo normų 
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atveju;

27. valstybėms narėms primena, kad jos atsakingos už tinkamą stebėjimą ir atitikties visiems 
ES standartams ir leidimams priežiūrą ir skatina jas užtikrinti, kad būtų tinkami ir 
kompetentingi darbuotojai šiai funkcijai, įskaitant dažnus patikrinimus vietoje, atlikti;

28. ragina visas valstybes nares imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamas netoli esamų ar 
planuojamų statyti atliekų tvarkymo įrenginių gyvenančių žmonių palankumas jiems 
parodant, kad leidimus išduodančios ir eksploataciją vykdančios institucijos tinkamai ir 
visiškai skaidriai vadovaujasi taisyklėmis;

29. rekomenduoja nustatyti atitinkamas ir atgrasančias baudas ir bausmes už neteisėtą atliekų, 
ypač toksiškų ir pavojingų atliekų, šalinimą, kuriomis, vadovaujantis principu „teršėjas 
moka“, būtų iš dalies kompensuojama aplinkai padaryta žala;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dauguma Europos piliečių tikisi, kad valdžios institucijos teiks veiksmingas ir efektyvias 
viešąsias paslaugas sveikatos, švietimo, susisiekimo ir saugumo srityse. Tačiau daugelyje
valstybių akivaizdus valdžios institucijų nepajėgumas tinkamai spręsti atliekų tvarkymo 
problemą yra vis didėjantį peticijų skaičių lemiantis veiksnys.

Europos Sąjunga priėmė labai daug visose valstybėse narėse taikytinų teisės aktų, siekdama 
užtikrinti teisinę sistemą, kuria naudojantis būtų galima spręsti klausimus, susijusius su 
neišvengiamais mūsų šiuolaikinio gyvenimo būdo padariniais, t. y. viskuo, ką mes išmetame 
kaip atliekas iš savo namų, darboviečių, ligoninių, pramonės įmonių ir t. t. Visiems akivaizdu, 
kad dėl nesėkmingo tokių problemų sprendimo ir šios srities prioritetų nustatymo daromas 
neigiamas poveikis ne tik žmonių sveikatai ir gerovei, bet ir planetos bei jos aplinkos 
perspektyvoms plačiąja prasme.

Pateiktos peticijos leidžia manyti, kad daugelis vietos bendruomenių yra vis labiau 
susirūpinusios, ir tai rodo, kad atliekų tvarkymas tampa svarbia politine ir socialine problema, 
o žmonės tikisi, kad Europos Sąjunga, kuri priima tokius teisės aktus, ją spręs. Iš tiesų 
pavojus kyla ES teisės aktų patikimumui1.

Už atliekų pramonę Europos Sąjungoje atsakingos viešosios institucijos, ją dažnai valdo 
privačios ir tarptautinės bendrovės, tvarkančios 60 proc. buitinių atliekų ir 75 proc. įmonių 
atliekų, o jų metinė apyvarta siekia daugiau nei 75 mlrd. EUR2. Didžiausios šios srities 
atstovės yra įmonė „Onyx“ (Veolia) ir įmonė „Sita“ (Suez), veiklą vykdančios dviejuose 
trečdaliuose ES valstybių narių, kiekviena jų turi daugiau nei 50 000 darbuotojų. Minėtos 
įmonės, kaip ir daugelis kitų įmonių, pavyzdžiui, „Remondis“ ir „FCC“, yra daug patirties 
turinčios ir profesionalios įmonės, suinteresuotos įgyti ir palaikyti gerą profesinę reputaciją 
vykdydamos pagrindinius su atliekų ciklo tvarkymu susijusius įsipareigojimus. Todėl atliekų 
tvarkymas yra ne vien viešoji paslauga, bet ir pelną duodanti pramonės šaka, tad esant 
tokioms aplinkybėms politinių valdžios institucijų pareiga yra užtikrinti tinkamą priežiūrą ir 
griežtą atliekų ciklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų taikymą.

Atlikus ES valstybėse narėse įgyvendintų atliekų tvarkymo politikos krypčių analizę gaunama 
labai prieštaringa informacija. Kelios valstybės narės, įskaitant Daniją, Nyderlandus, Austriją 
ir Švediją, yra labai pažangios; šių šalių piliečiai nepateikė nė vienos peticijos, kurioje būtų 
reiškiamas susirūpinimas dėl atliekų tvarkymo. Tačiau daugelis kitų ES valstybių labai 
atsilieka įgyvendindamos savo atliekų strategijas, todėl, esant tokioms aplinkybėms, dėl 
praeities palikimo, itin didelės priklausomybės nuo sąvartynų, sietinos su būtinybe keisti 
požiūrį į atliekų šalinimą3, buvo padaryta didelių ES teisės aktų pažeidimų.

Atliekų hierarchija – tai atliekų susidarymo prevencijos ir tvarkymo prioritetai, kurių, kitaip 
nei nustatyta ankstesnėje direktyvoje, vadovaujantis naujos Pagrindų direktyvos dėl atliekų 

                                               
1 Žr. darbo dokumentą „Klausimai, kuriuos peticijų pateikėjai iškėlė dėl Atliekų tvarkymo direktyvos ir su ja 
susijusių direktyvų taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse“, DT867298.
2 2011 m. vasario 15 d. Europos atliekų tvarkymo ir aplinkos tarnybų federacijos (FEAD) Briuselio deklaracija.
3 „Atliekų kultūra“ yra terminas, vartojamas nurodant būtinybę mokyti piliečius atskirti įvairias buitinių atliekų 
rūšis ir supažindinti su atitinkamais „atliekų hierarchijos“ reikalavimais, būtent atliekų susidarymo prevencija, 
atranka ir perdirbimu; minėti būtiniausi reikalavimai turėtų būti natūraliai vykdomi kiekviename namų ūkyje.
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4 straipsniu būtina paisyti: atliekų susidarymo prevencija, paruošimas pakartotiniam 
naudojimui, perdirbimas, kitoks naudojimas, įskaitant naudojimą energijai gauti, ir šalinimas 
saugiuose deginimo įrenginiuose; atliekų užkasimas sąvartynuose turėtų būti laikomas tik 
blogiausiu atveju taikomu sprendimo būdu.

Komitetas pripažįsta, kad ne taip seniai valstybėmis narėmis tapusioms valstybėms, –  kai 
kurioms iš jų dėl menko išankstinio administracinio ar techninio pajėgumo atliekų sektoriuje 
kyla nemažų sunkumų, – be abejo, prireiks šiek tiek laiko, kol jų atliekų tvarkymo žinios 
atitiks standartus. Tačiau joms neturėtų kilti jokių abejonių dėl to, kad reikia skubiai 
įgyvendinti nuoseklią atliekų politiką. Kitoms valstybėms narėms toks pasiteisinimas 
negalioja.

2011 m. sausio mėn. Komisija pranešė, kad nuo 2001 m., Sąvartynų direktyvos įgyvendinimo 
termino, buvo iškeltos 177 su sąvartynais susijusios bylos dėl pažeidimų. Komisija 
apskaičiavo, kad ES veikia mažiausiai 619 neteisėtų sąvartynų. Be to, dar veikia apie 
1 000 standartų neatitinkančių sąvartynų, kuriuos reikia kuo skubiau modernizuoti arba 
uždaryti; 2004–2006 m. buvo uždaryta apie 3 300 sąvartynų.

Savo strateginėje ataskaitoje dėl atliekų prevencijos ir perdirbimo Komisija aiškiai parodo 
dedanti visas pastangas atliekų tvarkymo klausimams spręsti1. Ji išdėsto vidutinės trukmės 
pasiūlymus ir siūlo į atliekų politiką įtraukti vadinamąją „gyvavimo ciklo sampratą“. Tačiau 
ataskaitoje nemėginama išvardyti ar sugėdyti galiojančių direktyvų nuostatų netaikančias 
valstybes nares, neanalizuojamos nuolatinių problemų, kurios ilgainiui kilo ir tebėra 
neišspręstos, rūšys.

Šiuo atžvilgiu reikėtų priminti, kad nurodytas didelis iškeltų bylų dėl pažeidimų skaičius 
reiškia, kad siekiama užtikrinti atitiktį teisės aktams, tačiau peticijų pateikėjai mano, jog 
reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad iš tikrųjų įgyvendinant teisės aktus būtų 
imamasi tinkamų tolesnių veiksmų. Būtent čia valstybių narių įgyvendinimo rodikliai tampa
lemiamu veiksniu. Būtent šioje srityje, Komisijos manymu, reikėtų atlikti daugiau darbų, tad 
ji planuoja parengti dar aktyvesnę atitikties patikros tvarką, susietą su išankstinio įspėjimo 
sistema. Tačiau, kita vertus, pranešėjas mano, kad tokie veiksmai nėra tinkamas atsakas į 
daugelį skubiai spręstinų ir pagrįstų problemų, apie kurias Komitetui pranešė peticijų 
pateikėjai.

ES direktyvos, kuriomis reglamentuojamas poveikio aplinkai vertinimas ir piliečių teisė 
susipažinti su informacija apie aplinką, yra glaudžiai susijusios su atliekų tvarkymo procesu, 
greičiau – pradiniu to proceso etapu. Rengdamos deginimo įrenginių, metano gamybos 
įrenginių ar sąvartynų planus visos valstybės narės ir jų regionų ir savivaldos institucijos 
privalo paisyti remiantis minėtomis direktyvomis nustatytų ES procedūrų. Iš peticijų pateikėjų 
pateiktos informacijos matyti, kad kelios valstybės narės aplaidžiai paiso minėtose 
direktyvose iškeltų tikslų, kurie, rodos, dažnai yra netiksliai aiškinami, jei iš viso aiškinami.

Viešai paskelbdama konsultavimosi su visuomene dėl PAV direktyvos rezultatus Komisija 

                                               
1 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui dėl teminės atliekų prevencijos ir perdirbimo strategijos įgyvendinimo,
COM(2011) 13 galutinis.
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pažymi, jog 56 proc. respondentų nurodė, kad procesą reikėtų jei ne iš esmės keisti, tai bent 
jau tobulinti siekiant užtikrinti veiksmingesnę aplinkos apsaugą. Kaip vieną iš galimybių 
reikėtų apsvarstyti konkretesnių gairių parengimą bei stebėjimo gerinimą ir geresnę sąveiką su 
kitomis ES direktyvomis, taip pat Pagrindų direktyva dėl atliekų.

Žinoma, pastaraisiais metais Peticijų komitetas surengė ne vieną misiją, kurias vykdydami jo 
nariai galėjo tiesiogiai iš suinteresuotųjų šalių gauti informacijos apie vietos bendruomenėms 
kilusias problemas dėl atliekų.

Per 2007 m. surengtą vizitą į Airiją Komiteto nariai galėjo ištirti didelio kiekio pramoninių 
atliekų iš aliuminio gamyklos poveikį Šanono pakrantėms prie Aughinish (panašus pavojus 
vėliau pastebėtas Vengrijoje išsiliejus tokio pat raudono toksiško dumblo saugykloms; keli 
žmonės mirė, nuniokota kaimo bendruomenė), dėl deginimo įrenginio vietos Poolbeg
pusiasalyje Dubline kilusias problemas, nuotekų tvarkymą Kilkenyje, Golvėjuje bei 
Ringsende ir sąvartyno plėtrą Nevitt Lusk.

2008 m. lankydamiesi netoli Marselio esančiame dideliame sąvartyne Komiteto nariai turėjo 
galimybę pastebėti, kad įrenginys, nors ir tinkamai valdomas, buvo beveik pripildytas, tačiau 
dėl deginimo įrenginio Pajūrio Fose plėtros, kurią itin kritikavo peticijų pateikėjai ir vietos 
valdžios institucijos, netyla aršios diskusijos, per kurias reiškiamas didelis susirūpinimas dėl 
jo poveikio vietos gyventojų sveikatai.

Jungtinėje Karalystėje Komiteto nariai apsilankė Glazge esančiame Carntyne deginimo 
įrenginyje (jis yra skurdžioje miesto zonoje, kurią teršia nuo galvijų spongiforminės 
encefalopatijos kritusių deginamų galvijų dvokas ir teršalai), apie kurį jie buvo susidarę itin 
kritišką nuomonę. Vėliau Komiteto nariai apsilankė Path Head sąvartyne netoli Geitshedo, 
kuris visiškai neatitiko Sąvartynų direktyvos nuostatų, ypač todėl, kad yra arti namų, mokyklų 
ir ligoninės. Toje teritorijoje jau buvo pastatyti keli kiti sąvartynai.

Visai neseniai, šios kadencijos metu, Komitetas išsiuntė faktų nustatymo delegacijas į Italiją, 
nes buvo gautos kelios peticijos iš Kampanijos regiono, ir į Ispaniją ištirti Huelvoje saugomų 
fosforo pramonės atliekų daromo poveikio.

Iš esmės tokių tyrimų paskatintas Komitetas užsakė atlikti ekspertų tyrimą, kuris buvo 
pristatytas 2011 m. liepos mėn. vykusiame posėdyje. Šis tyrimas leido atlikti nepriklausomą 
vertinimą ir juo remiantis padaryti keletą svarbių išvadų, kurios visos buvo naudingos 
rengiant pranešimo projekte išdėstytas pastabas1.

Žinoma, akivaizdu, kad neįmanoma visa apimančio ES atliekų politikos įgyvendinimo 
vertinimo parengti remiantis net ir dideliu peticijų skaičiumi, nes jos neišvengiamai yra 
susijusios su dalykais, dėl kurių kilo susirūpinimas. Jose nėra jokios informacijos apie 
valstybes ar regionus, kuriuose jau yra pasiekta veiksmingo atliekų tvarkymo rezultatų.
Nepaisant to, peticijose pakanka informacijos apie atliekų tvarkymo trūkumus ir dažnai 
pasitaikantį valstybių narių nepajėgumą vykdyti prisiimtus teisinius įsipareigojimus. Reikėtų 
pasimokyti iš tokių pavyzdžių, todėl šiame pranešime pateiktos rekomendacijos turėtų padėti 

                                               
1 Atliekų tvarkymas Europoje. Pagrindinės problemos ir geriausia patirtis. Vidaus politikos generalinio 
direktorato C ir A teminiai skyriai, 2011 m. liepos 8 d.
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ateityje geriau įgyvendinti atliekų tvarkymo politiką.


