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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1292/2009 af Juozas Imbrasas, litauisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af EF's miljølovgivning i forbindelse med den planlagte opførelse af 
et forbrændingsanlæg i Vilnius

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de lokale myndigheders beslutning om at opføre et regionalt kommunalt 
forbrændingsanlæg i Vilnius med den begrundelse, at bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF 
om forbrænding af affald, direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening og direktiv 2008/98/EF om affald skulle være blevet overtrådt i forbindelse med 
godkendelsesprocessen. I henhold til andrageren vil det planlagte forbrændingsanlæg blive 
opført ved siden af Vilnius' vandbehandlingsanlæg, en halv kilometer fra den tæt befolkede 
landsby Jociunai og to kilometer fra Paneriai-skoven, et område, der er foreslået optaget i 
Natura 2000-netværket. Andrageren hævder, at det nye anlæg vil forbrænde omkring 250 000 
t husholdningsaffald, og at den udførte miljøkonsekvensvurdering er ufuldstændig. Han 
anfører, at de alternative placeringsmuligheder ikke er blevet vurderet ordentligt. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de 
litauiske myndigheder overholder europæisk lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Anlæg til forbrænding af kommunalt affald (husholdningsaffald og lignende handels-, 
industri- og institutionsaffald) med en kapacitet på over 3 t pr. time hører under 
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anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (herefter benævnt IPPC-direktivet. Se pkt. 5.2 i bilag I)1.

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som henhører under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag 
af de bedste tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke 
er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. 
Forebyggelse eller begrænsning af udledninger til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, som de 
kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om forbrænding af affald i august 2006.

Hvad angår vurderingen af alternative muligheder for placering af anlægget og direktiv 
1985/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM-direktivet)2, er Kommissionen blevet informeret om, at VVM-proceduren endnu ikke 
er afsluttet. Det er derfor for tidligt at vurdere, om VVM-direktivet er blevet overtrådt.

Konklusion

Kommissionen vil anmode de litauiske myndigheder om oplysninger med henblik på at 
vurdere, hvordan bestemmelserne i IPPC-, VVM- og habitat- og fugledirektiverne 
gennemføres i forhold til det specifikke anlæg. Kommissionen vil desuden søge oplysninger 
med hensyn til en eventuel sammenhæng med sundhedstilstanden blandt borgerne i området."

                                               
1 EUT L 24 af 29.7.2008, s.8.
2 EFT L 216 af 3.8.1991, s. 40.


