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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0295/2005 dėl siūlomo statyti sąvartyno įrenginio, kurią pateikė 
(manoma, kad Airijos pilietis) James Lunney „Nevitt Lusk Action Group 
against a Superdump“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl Dublino grafystės šiaurėje planuojamo statyti didelio 
sąvartyno įrenginio. Jo teigimu, šis įrenginys kelia pavojų vandeningiesiems sluoksniams, iš 
kurių išgaunamas geriamasis vanduo. Be to, įrenginys gali privilioti paukščius, todėl gali kilti 
pavojus oro eismui, nes sąvartyno vieta nutolusi nuo Dublino oro uosto 12 km. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomendacijose 
patariama įrengti sąvartynus ne arčiau kaip 13 km nuo oro uosto. Be to, įrenginio vieta gali 
kelti nepatogumų vietos gyventojams. Galiausiai peticijos pateikėjas mano, kad šio sąvartyno 
statyba prieštarautų Pagrindų direktyvoje dėl atliekų, kurioje teigiama, kad atliekos turi būti 
tvarkomos kuo arčiau jų atsiradimo šaltinio, nustatymam artumo principui. Jo teigimu, 
manoma, kad į siūlomą statyti įrenginį bus vežamos atliekos iš tolimų sričių, todėl padidės 
kelių eismo srautas. Tai kartu pakirs pastangas pasiekti ES atliekų perdirbimo tikslus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. vasario 3 d.

„Peticijos objektas – Dublino grafystėje, Airijoje, planuojamas statyti sąvartynas.
Peticijos pateikėjo teigimu, sąvartyno statyba turės neigiamą poveikį aplinkai. Be to, peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad parenkant sąvartyno vietą neatsižvelgta į artumo principą.
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Bendrieji atliekų tvarkymo įsipareigojimai apibrėžti Direktyvoje 75/442/EEB dėl atliekų1.  
Pagal direktyvos 5 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų tolygų atliekų 
šalinimo tinklą, kuris suteiktų galimybę Bendrijai kaip visumai pačiai tvarkyti atliekų 
šalinimą, o valstybės narės turėtų siekti to tikslo atsižvelgiant į geografines sąlygas ir būtinybę 
tam tikroms atliekų rūšims naudoti specialius įrenginius. Atliekų šalinimo tinklas turi suteikti 
galimybę atliekas šalinti bet kuriame iš artimiausių objektų tinkamais būdais ir 
technologijomis, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga.

Artumo principas nereiškia, kad atliekos turi būti šalinamos bet kuriame arčiausiai jų 
susidarymo vietos esančiame įrenginyje. Jis reiškia, kad sudarant atliekų šalinimo tinklą turi 
būti atsižvelgta į tokius kriterijus kaip įrenginio tinkamumas atliekoms šalinti, aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga ir įrenginio artumas.

Pagal direktyvos 7 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės parengtų atliekų valdymo 
planus, kuriuose nurodytų tinkamas atliekų šalinimo vietas ar objektus.

Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų2 nustatyti konkretesni sąvartynų statybos, 
eksploatavimo, uždarymo ir tolesnės jų priežiūros reikalavimai. Parenkant sąvartyno vietą 
reikalaujama atsižvelgti į keletą kriterijų, įskaitant vietos hidrogeologinės sąlygas, 
gyvenamųjų ir žemės ūkio erdvių ar saugomų gamtos teritorijų išsaugojimą, ir pabrėžiama, 
kad leidimas statyti sąvartyną suteikiamas tik tada, jei sąvartynas nekelia didelės grėsmės 
aplinkai. Viena sąlygų leidimui išduoti – sąvartyno projektas turi atitikti atliekų tvarkymo 
planą.

Vadovaujantis Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
nuostatomis3, sąvartynams, priimantiems daugiau negu 10 tonų atliekų per dieną, arba kurių 
bendras pajėgumas didesnis kaip 25 000 tonų, išskyrus neaktyvių atliekų sąvartynus, turi būti 
išduodamas integruotas leidimas.

Jeigu manoma, kad sąvartynas gali daryti didelį poveikį aplinkai, pagal 
Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo4, nuostatas turi būti atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju projektas tik pradedamas įgyvendinti ir nebuvo suteiktas 
joks leidimas statyti sąvartyną, neįmanoma nustatyti jokio galimo teisės aktų pažeidimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.

„Per 2006 m. balandžio 24 d. vykusį Peticijų komiteto posėdį konstatuota, kad leidimas statyti 
sąvartyną, tikėtina, bus išduotas. Peticijos pateikėjas teigia, kad sąvartynas įkurtas istorinėje 
vietoje, o atstumas nuo vietovės iki oro uosto mažesnis už tą, kurio patariama laikytis 

                                               
1 OL L 194, 1975 7 25, p. 47 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/350/EB, OL L 135, 1996 6 6, 
p. 32.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
3 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
4 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.



CM\1017775LT.doc 3/8 PE369.978v07-00

LT

rekomendacijose. Peticijos pateikėjas nori pradėti tyrimą planuojamo statyti sąvartyno vietos 
poveikiui aplinkai įvertinti ir ragina atlikti išankstinius tyrimus. Be to, pateiktas pasiūlymas 
Komisijai įsikišti į planavimo etapą.

Komisija, paskelbusi paskutinį komunikatą, negavo jokios papildomos informacijos, kuri 
leistų jai pakeisti savo nuomonę. Konkrečiau, ji nenustatė galimo ES atliekų teisės aktų, 
susijusių su peticijos pateikėjo rūpesčiu dėl kultūros paveldo ir atstumo iki gyvenamųjų 
patalpų, pažeidimo.

Pagal Atliekų sąvartynų direktyvos nuostatas sąvartyną leidžiama įrengti tik tuo atveju, jei 
numatomos sąvartyno vietos ypatybės pagal šios direktyvos 1 priedo 1.2 dalies reikalavimus 
ir taikytinos korekcinės priemonės rodo, kad sąvartynas nekelia rimto pavojaus aplinkai. 
Kalbant apie galimą poveikį aplinkai, pvz., vandeningajam sluoksniui, Atliekų sąvartynų 
direktyvoje numatytos griežtos taisyklės nustatant ribas ir taikant vėlesnės priežiūros 
procedūras. Tai taip pat taikytina visiems galimiems išmetamiesiems teršalams. Už vertinimą, 
kaip numatytos priemonės atitinka visus šiuos teisinius reikalavimus, atsakingos šalies 
institucijos. 

Komisija, kaip Sutarties sergėtoja, apskritai privalo palaikyti Europos bendrijos teisę. Pagal 
EB sutarties 226 straipsnį jei valstybė narė neįvykdo kokios nors pareigos pagal Sutartį, 
Komisijai suteikiamos galios pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Tačiau Komisija 
mano, kad šiuo metu nėra pagrindo, kuriuo remdamasi ji šiuo atveju galėtų ar turėtų taikyti 
Sutarties 226 straipsnį, nes sprendimo leisti statyti sąvartyną priėmimo procedūra dar 
nebaigta, todėl neįmanoma nustatyti jokio su leidimo statyti sąvartyną suteikimu susijusio ES 
teisės pažeidimo.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Šios peticijos objektas – didelis sąvartyno įrenginys, planuojamas statyti Nevite (Dublino 
grafystės šiaurėje). Peticija pateikta Europos Komisijai 2005 m. rugsėjo mėn. „Nevitt Lusk 
Action Group“ vardu. Ji užregistruota Nr. 295/2005, o Komisijos tarnybos ją išnagrinėjo 
remdamosi peticijos pateikėjo suteikta informacija. 
2005 m. balandžio 24 d. Peticijų komiteto nariams pateikti preliminarios analizės rezultatai, o 
Komisija nurodė, kad turėjo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir kad tuo metu nebuvo 
įmanoma nustatyti jokio galimo (atliekų) teisės aktų pažeidimo, nes dar nebuvo suteiktas 
leidimas statyti sąvartyną. 

Po tolesnės analizės, kurią remdamosi papildoma peticijos pateikėjo atsiųsta informacija 
atliko Komisijos tarnybos, matyti, kad dėl planuojamo statyti sąvartyno gali pablogėti 
požeminio vandens išteklių būklė, o tai gali pažeisti vandenį reglamentuojančius teisės aktus. 
Visų pirma planuojamas statyti sąvartynas yra netoli vandeningojo sluoksnio (vadinamosios 
„Žiedo pelkės“, angl. „the Bog of the Ring“), iš kurio tiekiamas geriamasis vanduo vietos 
rajonams ir kuriam gali turėti įtakos sąvartyne vykdoma veikla. 

Peticijų komitetas neseniai pradėjo tiesiogiai susirašinėti su Airijos valdžios institucijomis 
(Aplinkos apsaugos agentūra). Toks tiesioginio ryšio užmezgimas susijęs su komiteto 
sprendimu siųsti stebėtojus į viešąjį klausymą dėl sąvartyno projekto.
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Pagal Vandens pagrindų direktyvą 2000/60/EB1 valstybės narės įpareigotos užkirsti kelią 
vandens kokybės blogėjimui ir iki 2015 m. įgyvendinti tikslą, kad vandens būklė būtų gera. 
Galiausiai, kad iki 2015 m. būtų pasiekta gera vandens būklė, vandens telkiniams, kuriems 
gresia pavojus, taikomos direktyvoje numatytų priemonių programos, arba, jei įgyvendinamos 
tam tikros griežtos sąlygos, jiems taikomos išimtys.

Direktyvoje 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų2 atliekoms bei sąvartynams taikant griežtus 
eksploatavimo ir techninius reikalavimus, numatytos priemonės, tvarka ir gairės, padedančios 
užkirsti kelią arba kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, ypač paviršinių ir 
požeminių vandenų, dirvožemio ir oro taršai. Pagal Direktyvos dėl atliekų sąvartynų 1 priedą 
parenkant sąvartyno vietą būtina atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su, inter alia, požeminių 
vandenų teritorijomis, esančiomis tame rajone, ir vietovės hidrogeologinėmis sąlygomis. 
Kompetentinga institucija neišduoda leidimo statyti sąvartyną neįsitikinusi, kad tenkinamas 
šis ir kiti Direktyvos dėl atliekų sąvartynų 7 straipsnyje išvardyti reikalavimai. Kompetentinga 
institucija privalo patikrinti sąvartyno vietą ir įsitikinti, kad ji atitinka leidimo išdavimo 
reikalavimus. Galiausiai ir papildant tai, kas pirmiau pasakyta, pagal Direktyvos 80/68/EEB3

nuostatas privalu imtis priemonių, kad pavojingi teršalai nepatektų į požeminius vandenis 
arba riboti kitų nepavojingų teršalų išleidimą į požeminius vandenis (dar 
žr. Direktyvos 2006/118/EB4 6 straipsnį). 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir siekiant įvertinti požeminio vandens taršos pavojų 
reikia atlikti išankstinius tyrimus ir prireikus suteikti leidimą vykdyti tokį projektą su sąlyga, 
kad bus laikomasi visų techninių atsargumo priemonių, būtinų užkirsti kelią požeminio 
vandens taršai sąvartyno medžiagomis. Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis 
Direktyvos 98/83/EB nuostatomis Airijos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad 
vartotojams tiekiamas vanduo nebūtų užterštas bakterijomis.

2007 m. birželio 18 d. išleistame Airijos Aplinkos apsaugos agentūros licencijavimo ir 
rekomendacijų tarnybos pranešime nurodoma, kad atsižvelgiant į galimą nuotėkio iš 
sąvartyno riziką (palyginti su požeminio vandens srautu ir susijusiu skiedimo koeficientu) ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti taršos prevenciją imtasi įvairių techninių atsargumo priemonių 
(pvz., naudojamasi sąvartyno plėvele), – tai atitinka Direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio 
vandens apsaugos nuo taršos nuostatas – poveikio požeminio vandens kokybei tikimybė 
nedidelė.

2006 m. balandžio mėn. ir 2007 m. birželio mėn. atliktuose poveikio aplinkai tyrimuose 
(PAT) pateikiama informacija apie technines atsargumo priemones, kurių imtasi 
vandeningojo sluoksnio būklės blogėjimui išvengti. Vis dėlto Komisija nematė konkrečių 
duomenų, akivaizdžiai įrodančių šį faktą (pvz., stebėsenos duomenų ir gamtinio fono lygmens 
palyginimo), o tai reiškia, kad maža didelės rizikos tikimybė gali būti tik prielaida. Be to, 
sąvartyno veiklos licenciją siūloma peržiūrėti kas aštuonerius metus, o 
Direktyvoje 80/68/EEB nurodoma, kad peržiūra atliekama kas ketveri metai. Be to, pagal 
Direktyvos 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyvos) 6 straipsnį, ši sritis turėtų būti 
įregistruota kaip saugoma geriamojo vandens zona, tačiau neatrodo, kad taip ir yra. Šis 
teisinis reikalavimas susijęs su siekiu išvengti (žemės) vandenų kokybės blogėjimo, kad 

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
3 OL L 20, 1980 1 26, p. 43.
4 OL L 372, 2006 12 12, p. 19.
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tiekiant geriamąjį vandenį reikėtų jį mažiau valyti. 

Išvados

Atsižvelgdama į šias pirmines pastabas Komisija teiraujasi Airijos valdžios institucijų apie 
akivaizdų pralaidžiausių vandeniui vandeningųjų sluoksnių sričių (žvyro) tyrimų trūkumą ir
išvadų dėl po sąvartynu esančių vandeningųjų sluoksnių, turint mintyje galimą jų, kaip 
geriamojo vandens išteklių, naudojimą, stoką, apie peržiūros laikotarpius ir geriamojo 
vandens šaltinių apsaugą.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie savo tyrimo eigą.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d. 

„Kaip nurodyta 2008 m. gegužės 5 d. paskelbtame Komisijos komunikate, ji 2008 m. kovo 
14 d. išsiuntė raštą Airijos valdžios institucijoms, kuriame teiravosi apie akivaizdų 
pralaidžiausių vandeniui vandeningųjų sluoksnių sričių (žvyro) tyrimų trūkumą ir išvadų dėl 
po sąvartynu esančių vandeningųjų sluoksnių, turint mintyje galimą jų, kaip geriamojo 
vandens išteklių, naudojimą, stoką, apie peržiūros laikotarpius ir geriamojo vandens šaltinių 
apsaugą. Atsakymas gautas 2008 m. gegužės 22 d. Šiame komunikate apibendrinama 
pagrindinė šio atsakymo informacija. 

2008 m. gegužės 12 d. raštu Airijos valdžios institucijos patvirtino, kad 2007 m. birželio 18 d. 
Airijos Aplinkos apsaugos agentūros licencijavimo ir rekomendacijų tarnybos pranešime 
nurodoma, kad atsižvelgiant į galimą nuotėkio iš sąvartyno riziką (palyginti su požeminio 
vandens srautu ir susijusiu skiedimo koeficientu) ir į tai, kad siekiant užtikrinti taršos 
prevenciją imtasi įvairių techninių atsargumo priemonių (pvz., naudojamasi sąvartyno 
plėvele), – tai atitinka Direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos 
nuostatas – poveikio požeminio vandens kokybei tikimybė nedidelė.
Airijos valdžios institucijos pabrėžia, kad Aplinkos apsaugos agentūra dar nebaigė šio atvejo 
įstatymų nustatytos procedūros priimti sprendimą patvirtinti leidimą dėl atliekų paraišką, todėl 
teigia, kad Komisijos rūpestis dėl paraiškos vertinimo pagrįstumo pernelyg ankstyvas ir kad 
baigus paraiškos teikimo procedūrą reikėtų apsvarstyti visus dokumentus. Be to, Airijos 
valdžios institucijos nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūra surengė viešąjį prieštaravimų 
klausymą, kuriame dalyvavo visi prieštaravimų pareiškėjai ir Europos Parlamento Peticijų 
komiteto atstovas. Pagal leidimų išdavimo procedūrą klausymams pirmininkaujantis asmuo 
turi parengti ataskaitą ir pateikti ją Aplinkos apsaugos agentūros tarybai, kuri prieš priimdama 
galutinį sprendimą turi išnagrinėti minėtą pranešimą ir prieštaravimus. Tokie galutiniai 
sprendimai skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir kartu su visais 
atitinkamais dokumentais viešai prieinami adresu www.epa.ie/licensing.  
Kalbant apie leidimo dėl atliekų trukmės ir Direktyvoje 80/68/EEB nustatyto reikalavimo 
peržiūrėti leidimą kas ketverius metus klausimą, Airijos valdžios institucijos patvirtino, kad 
pagal 2004 m. Leidimų dėl atliekų suteikimo taisyklių 39 straipsnį bet koks leidimas dėl 
atliekų turi būti persvarstomas ne rečiau kaip kas ketveri metai.

Galiausiai, kalbant apie tariamą srities, kaip saugomos geriamojo vandens zonos, 
neįregistravimą pagal Vandens pagrindų direktyvos 6 straipsnį, Airijos valdžios institucijos 
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pranešė Komisijai, kad šiuo atveju požeminio vandens telkinys įtrauktas į Saugomų teritorijų 
registrą, taigi laikomasi šios direktyvos nuostatų. Apie tai 2005 m. kovo mėn. Europos 
Komisijai pranešė Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos, paveldo ir vietos valdžios 
departamento vardu. 

Išvados

Komisiją tenkina Airijos valdžios institucijų atsakymas dėl teisinio direktyvų 80/68/EEB ir 
2000/60/EB įgyvendinimo klausimų. Norint padaryti išvadas apie vandeningiesiems 
sluoksniams kylantį būklės blogėjimo pavojų reikės palaukti, kol Aplinkos apsaugos 
agentūros taryba priims galutinį spendimą dėl leidimo išdavimo procedūros pabaigos. Šiuo 
metu nėra priežasčių Komisijai toliau tęsti savo tyrimą.“

7. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose 2008 ir 2009 m. pranešimuose, 2008 m. kovo 14 d. Komisija 
išsiuntė raštą Airijos valdžios institucijoms, kuriame teiravosi apie akivaizdų pralaidžiausių 
vandeniui vandeningųjų sluoksnių sričių (žvyro) tyrimų trūkumą ir išvadų dėl po sąvartynu 
esančių vandeningųjų sluoksnių, turint mintyje galimą jų, kaip geriamojo vandens išteklių, 
naudojimą, stoką, apie peržiūros laikotarpius ir geriamojo vandens šaltinių apsaugą.

Atsakymas gautas 2008 m. gegužės 22 d. Komisiją tenkina Airijos valdžios institucijų 
atsakymas dėl teisinio Direktyvos 80/68/EEB1 dėl požemio vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų keliamos taršos ir Direktyvos 2000/60/EB2 (Vandens pagrindų 
direktyvos) įgyvendinimo klausimų. Kalbant apie vandeningiesiems sluoksniams kylantį 
būklės blogėjimo pavojų, savo atsakyme Airijos valdžios institucijos pabrėžė, kad Aplinkos 
apsaugos agentūra (AAA) dar nebaigė šio atvejo įstatymų nustatyto leidimo dėl atliekų 
paraiškos tikrinimo, todėl teigia, kad Komisijos rūpestis dėl paraiškos vertinimo pagrįstumo 
pernelyg ankstyvas ir kad baigus paraiškos teikimo procedūrą reikėtų apsvarstyti visus 
dokumentus.

2009 m. spalio 21 d. Planavimo taryba (An Bord Pleanala) pritarė sąvartyno statybai, tačiau ši 
valdžios institucija nėra kompetentinga spręsti aplinkos apsaugos klausimus, todėl leidime 
nepateikiami su aplinkos apsauga susiję reikalavimai. Aplinkos apsaugos agentūra dar 
nagrinėja leidimo dėl atliekų paraišką. Remiantis naujausia informacija, sprendimas bus 
priimtas 2010 m. birželio mėn.

Išvados

Aplinkos apsaugos agentūra dar nebaigė teisinės procedūros dėl leidimo statyti sąvartyną ir jo 
eksploatavimo suteikimo paraiškos. Sprendimas patenkinti paraiškos prašymą arba jį atmesti 
dar turi būti priimtas. Todėl, norint atlikti vandeningojo sluoksnio būklės blogėjimo rizikos 
vertinimą, reikės palaukti, kol Aplinkos apsaugos agentūros taryba priims galutinį sprendimą 
dėl leidimo suteikimo procedūros pabaigos.“ 

8. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

                                               
1 OL L 20, 1980 1 26, p. 43-48.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
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„Kaip nurodyta ankstesniuose 2008, 2009 ir 2010 m. pranešimuose, 2008 m. kovo mėn. 
Komisija išsiuntė raštą Airijos valdžios institucijoms, kuriame teiravosi apie akivaizdų 
pralaidžiausių vandeniui vandeningųjų sluoksnių sričių (žvyro) tyrimų trūkumą ir išvadų dėl 
po sąvartynu esančių vandeningųjų sluoksnių, turint mintyje galimą jų, kaip geriamojo 
vandens išteklių, naudojimą, stoką, apie peržiūros laikotarpius ir geriamojo vandens šaltinių 
apsaugą.

Atsakymas gautas 2008 m. gegužės 22 d. Komisiją tenkina Airijos valdžios institucijų 
atsakymas dėl teisinio įgyvendinimo klausimų, susijusių su direktyvomis 80/68/EEB1 ir 
2000/60/EB2. Kalbant apie vandeningiesiems sluoksniams kylantį būklės blogėjimo pavojų, 
savo atsakyme Airijos valdžios institucijos pabrėžė, kad Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) 
dar nebaigė šio atvejo įstatymų nustatyto leidimo dėl atliekų paraiškos vertinimo, todėl teigia, 
kad Komisijos rūpestis dėl paraiškos vertinimo pagrįstumo pernelyg ankstyvas ir kad baigus 
paraiškos teikimo procedūrą reikėtų apsvarstyti visus dokumentus.

2010 m. gegužės 27 d. AAA išdavė atliekų sąvartyno leidimą. Leidimo dėl atliekų turinys 
atitinka Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų3 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 
Siekiant apsaugoti vandens aplinką ir išvengti vandens kokybės pablogėjimo, išdavus leidimą 
reikalaujama, kad leidimo turėtojas, įrengdamas papildomų gręžinių, nustatydamas kritinį lygį 
ir naudodamas mėginių ėmimo įrangą, patvirtintų atitinkamą stebėsenos tvarką. Leidime 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir stebėsenos dažnumas, jį išdavus reikalaujama, 
kad leidimo turėtojas parengtų vietos hidrogeologijos metinę peržiūrą. Siekiant apsaugoti 
paviršinius vandenis, išilgai vietos vandentakių turi būti įrengta bent 10 metrų apsaugos 
juosta, o visi šuliniai ir gręžiniai turi būti tinkamai užsandarinti. 

Atsižvelgdama į reikalavimus, kurie šiuo metu keliami išduodant AAA leidimą dėl atliekų 
siekiant apsaugoti vandens aplinką, Komisija neįžvelgia jokio pagrindo baimintis, kad 
vandeningųjų sluoksnių būklė pablogės, jei teritorija tvarkoma tinkamai.“

9. Komisijos atsakymas (REV VI), gautas 2014 m. sausio 31 d.

Peticijos pateikėjas paprašė, atnaujinti šios peticijos nagrinėjimą dėl to, kad, nepaisant to, kad 
nebus statomas numatytas sąvartynas Nevite, buvo suteiktas leidimas toje pačioje vietovėje 
įrengti alternatyvų sąvartyną, kuriam reikalinga atliekų tvarkymo licencija. Peticijos pateikėjo 
nuomone, sąvartynas tokiu pavidalu, kokiu yra suplanuota, galėtų sukelti katastrofišką ir 
negrįžtamą žalą aplinkai.

Sprendimus dėl sąvartynų įrengimo vietos priima kompetentingos institucijos valstybėse 
narėse.  Komisija negali kištis į tokius sprendimus, jeigu jie atitinka susijusius ES teisės aktus, 
ypač Direktyvą 2008/98/EB4 dėl atliekų (Atliekų pagrindų direktyva), Direktyvą 1999/31/EB5

dėl atliekų sąvartynų (Atliekų sąvartynų direktyva) ir Direktyvą 2011/92/ES6 dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva).

                                               
1 OL L 20, 1980 1 26, p. 43–48.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
3 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
4 OJ L 312, 2008 11 22, p. 3-30.
5 OL L 182, 1999 7 16, p. 1-19.
6 OL L 26, 2012 1 28, p. 1-21. 
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Minėtas sąvartynas šiuo metu yra planavimo stadijoje ir jam dar nebuvo suteikta atliekų 
tvarkymo licencija.  Taigi šiuo metu Komisija negali nustatyti jokių galimų PAV direktyvos ir 
Sąvartynų direktyvos pažeidimų, įskaitant pažeidimus, susijusius su požeminio vandens 
apsauga ar sąvartyno veikimu.

Išvados

Remiantis turima informacija šiuo metu Komisijos tarnybos negali nustatyti jokių ES teisės 
aktų pažeidimų šiuo atveju.


