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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1292/2009, του κ. Juozas Imbrasas, λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ σε σχέση με 
προβλεπόμενη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στη Βίλνα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την απόφαση των τοπικών αρχών να κατασκευαστεί περιφερειακή 
δημοτική μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στη Βίλνα, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία 
έγκρισης παραβίασε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/76/EΚ για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων, της οδηγίας 96/61/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης και της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
προβλεπόμενη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων θα βρίσκεται δίπλα σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υδάτων της Βίλνας, σε απόσταση μισού χιλιομέτρου από το πυκνοκατοικημένο 
χωριό Jociunai και δύο χιλιομέτρων από το δάσος Paneriai, μια τοποθεσία που έχει προταθεί 
να ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μελλοντική μονάδα θα 
αποτεφρώνει περίπου 250.000 τόνους δημοτικών αποβλήτων και ότι η εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε είναι ελλιπής· υποστηρίζει ότι δεν 
εκτιμήθηκαν επαρκώς εναλλακτικές τοποθεσίες. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι λιθουανικές 
αρχές τηρούν πράγματι την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.
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Οι εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και 
παρόμοια απόβλητα εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων και απόβλητα ιδρυμάτων), με 
ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(εφεξής: οδηγία ΟΠΕΡ, βλ. σημείο 5.2 του παραρτήματος Ι)1.

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι οριακές τιμές εκπομπής 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι 
πρακτικά εφικτό, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον 
στο σύνολό του. Η αποφυγή ή μείωση των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και 
το έδαφος πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών 
που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει μία σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (BREF), τα οποία καλύπτουν 
τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, και πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
βάσει ΒΔΤ, ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για εγκαταστάσεις αυτού του 
είδους. Ένα έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ για την αποτέφρωση των αποβλήτων εγκρίθηκε τον 
Αύγουστο του 2006.

Όσον αφορά την οδηγία 1985/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ)2 και την αξιολόγηση 
των εναλλακτικών τοποθεσιών για την εγκατάσταση του σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων, 
η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η διαδικασία ΕΠΕ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ως εκ 
τούτου, είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραβίασης της οδηγίας ΕΠΕ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις λιθουανικές αρχές προκειμένου να αξιολογήσει 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των οδηγιών ΟΠΕΡ, ΕΠΕ, καθώς και των 
οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, στο πλαίσιο της κατασκευής της συγκεκριμένης 
εγκατάστασης. Θα ζητήσει επίσης πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης της 
εγκατάστασης με την υγεία των πολιτών που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.7.2008, σ. 8.
2 ΕΕ L 216 της 3.8.1991, σ. 40.


