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Tárgy: Juozas Imbrasas, litván állampolgár által benyújtott 1292/2009. számú petíció egy 
tervezett vilniusi hulladékégető művel összefüggésben a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a helyi hatóságok arra irányuló döntését, hogy regionális 
települési hulladék égetését végző égetőművet építenek Vilniusban, és kifejti, hogy az 
engedélyezési eljárás megsértette a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvben, a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvben, 
valamint a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket. A petíció 
benyújtója szerint a tervezett hulladékégető mű a Vilniust kiszolgáló vízkezelő létesítmény 
szomszédságában helyezkedik majd el, fél kilométerre a sűrűn lakott Jociunai falutól, 
valamint két kilométerre a paneriai erdőségtől, amely terület esetében javasolták annak a 
Natura 2000 hálózatba történő felvételét. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a jövőbeni 
telepen hozzávetőlegesen 250 000 ezer tonnányi települési hulladékot égetnek majd el, az 
elvégzett környezeti hatásvizsgálat pedig hiányos. Azt is kifejti, hogy nem végezték el az 
alternatív helyszínek megfelelő értékelését. A petíció benyújtója a szükséges lépések 
meghozatalára kéri az Európai Parlamentet annak biztosítása érdekében, hogy a litván 
hatóságok ténylegesen betartsák az uniós jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A települési hulladékot (háztartási hulladékot, valamint hasonló kereskedelmi, ipari és 
intézményi hulladékot) égető művek 3 tonna/óra kapacitás felett a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv hatálya alá tartoznak (a 
továbbiakban: IPPC-irányelv, lásd az I. melléklet 5.2. pontját)1. 

Az IPPC-irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy az elérhető 
legjobb technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó engedélyekkel 
összhangban működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és amennyiben ez nem 
kivitelezhető, általában csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. 
Következésképpen az IPPC-irányelvnek megfelelően kibocsátott környezetvédelmi 
engedélyeknek ki kell terjedniük a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások 
megelőzésére, illetve csökkentésére.

A Bizottság több, az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumot (BREF) 
fogadott el, amelyek kiterjednek az IPPC-irányelv hatálya alá eső tevékenységekre, és 
amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni, amikor az ilyen létesítményekre 
vonatkozóan meghatározzák az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási 
határértékeket, az egyenértékű paramétereket vagy a műszaki intézkedéseket. A 
hulladékégetésre vonatkozó BREF elfogadására 2006 augusztusában került sor.

Ami az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
1985/337/EGK irányelvet (KHV-irányelvet)2, valamint a hulladékégető alternatív 
helyszíneinek értékelését illeti, a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a KHV-eljárás még 
nem zárult le. Ezért túl korai lenne valószínűsíteni a KHV-irányelv esetleges megsértését.

Következtetés

A Bizottság a jövőben tájékoztatást kér a litván hatóságoktól annak feltárása érdekében, hogy 
a szóban forgó létesítménnyel összefüggésben miként valósul meg az IPPC-, a KHV-, az 
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvekben foglalt rendelkezések végrehajtása. 
Továbbá a térségben élő polgárok egészségét érintő esetleges kapcsolatra vonatkozóan is 
tájékoztatást kér majd.

                                               
1 HL L 24., 2008.7.29., 8. o.
2 HL L 216., 1991.8.3., 40–40. o.


