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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1292/2009 , внесена от г-н Juozas Imbrasas, с литовско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на законодателството на ЕО в областта 
на околната среда във връзка с планираната инсталация за изгаряне на 
отпадъците във Вилнюс 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу решението на местните органи да се 
изгради регионална общинска инсталация за изгаряне на битови отпадъци във Вилнюс, 
като твърди, че процесът на одобрение е бил в нарушение на разпоредбите на 
Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците, Директива 96/61/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците. Според вносителя на петицията планираната инсталация за 
изгаряне на отпадъците ще бъде разположена близо до инсталациите за пречистване на 
вода за Вилнюс, на половин километър от гъсто населеното село Jociunai и на два 
километра от гора Paneriai – територия, предложена за включване в рамките на мрежата 
Натура 2000. Вносителят на петицията твърди, че в бъдещата инсталация ще се изгарят 
около 250 000 тона битови отпадъци и че извършената оценка на въздействието върху 
околната среда е непълна. Според него не са оценени по подходящ начин алтернативни 
площадки за тази инсталация. Вносителят призовава Европейския парламент да 
предприеме необходимите стъпки, за да се осигури спазването на европейското 
законодателство от литовските органи. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Инсталациите за изгаряне на битови отпадъци (домакинските отпадъци и подобните 
отпадъци, произхождащи от търговските, индустриалните и административните 
дейности) с капацитет над 3 тона за час попадат в обхвата на Директива 2008/1/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (наричана за краткост: 
Директивата за КПКЗ, вж. точка 5.2 от приложение І)1

Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейния обхват, да се 
експлоатират в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими емисии, 
основани на най-добри налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване, а в 
случаите, когато това е практически невъзможно, намаляване на емисиите и 
въздействието им върху околната среда като цяло. Следователно предотвратяването 
или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата следва да са предмет на 
екологичните разрешителни, издавани в съответствие с Директивата за КПКЗ. 

Комисията прие редица референтни документи за НДНТ (BREF), които обхващат 
дейностите, попадащи в обхвата на Директивата за КПКЗ, и които трябва да се вземат 
предвид от компетентните органи при определянето на норми за допустими емисии, 
основани на НДНТ, равностойни показатели или технически мерки за такива 
инсталации. През август 2006 г. беше приет BREF относно изгарянето на отпадъци.

По отношение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (Директива за ОВОС)2 и на оценката 
на алтернативни площадки за инсталацията за изгаряне на отпадъци, Комисията беше 
информирана, че процедурата по ОВОС все още не е приключила. Следователно е 
твърде рано да се определи възможното съществуване на нарушение на Директивата за 
ОВОС.

Заключение

Комисията ще поиска информация от литовските органи, за да извърши оценка на 
прилагането на разпоредбите на Директивата за КПКЗ, Директивата за ОВОС, 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците по отношение на 
конкретната инсталация. Тя също така ще поиска информация относно възможни 
последствия за здравето на хората, живеещи в района.

                                               
1 OВ L 24, 29.7.2008 г., стр. 8
2 OВ L 216, 3.8.1991 г., стр. 40–40.


