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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1292/2009 dėl įtarimo, kad dėl Vilniuje planuojamo statyti atliekų 
deginimo įrenginio pažeidžiami EB aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės 
aktai, kurią pateikė Lietuvos pilietis Juozas Imbrasas

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija vietos valdžios institucijų sprendimą Vilniuje statyti regioninį 
komunalinių atliekų deginimo įrenginį ir teigia, kad patvirtinimo procedūra pažeistų 
Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo, Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės bei Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų nuostatas. Pasak peticijos 
pateikėjo, atliekų deginimo įrenginį planuojama statyti šalia Vilniaus vandens valymo 
įrenginių, pusė kilometro nuo tankiai apgyvendintos Jociūnų gyvenvietės ir du kilometrai nuo 
Panerių miško, kurį siūloma įtraukti į „Natura 2000“ tinklo teritorijų sąrašą. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad būsimame įrenginyje bus sudeginama apie 250 000 tonų komunalinių 
atliekų, o atliktas poveikio aplinkai vertinimas nepakankamas. Jis teigia, kad alternatyvios 
statybos vietos nebuvo tinkamai įvertintos. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą 
imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad Lietuvos valdžios institucijos laikytųsi ES 
teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.
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„Komunalinių atliekų (buitinių atliekų ir panašių komercinių, pramoninių ir įstaigų atliekų) 
deginimo įrenginiai, kurių pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą, patenka į Direktyvos 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK direktyva, žr. I 
priedo 5.2 punktą)1

Pagal TIPK direktyvą reikalaujama, kad į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų 
laikantis leidimuose nustatytų sąlygų, įskaitant teršalų išmetimo ribines vertes, remiantis 
geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB), skirtais užkirsti kelią teršalų išmetimui arba, 
o jei tai neįmanoma, – bendrai mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai. Todėl 
teršalų išmetimo į orą, vandenį ir dirvožemį prevencijos ar mažinimo sąlygos turėtų būti 
nustatytos aplinkosaugos leidimuose, išduodamuose vadovaujantis TIPK direktyva.

Komisija priėmė nemažai GPGB informacinių dokumentų, į kuriuos įtraukta į TIPK 
direktyvos taikymo sritį patenkanti veikla, o kompetentingos valdžios institucijos turi 
atsižvelgti į šiuos dokumentus nustatydamos tokiems įrenginiams GPGB grindžiamas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, lygiaverčius parametrus arba technines priemones. GPGB 
informacinis dokumentas dėl atliekų deginimo priimtas 2006 m. rugpjūčio mėn.

Dėl Direktyvos 1985/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių objektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV direktyva)2 ir dėl alternatyvių vietų atliekų deginimo įrenginiams įvertinimo 
Komisija buvo informuota, kad PAV procedūra dar neužbaigta. Todėl dar per anksti numatyti, 
ar pažeista PAV direktyva.

Išvada

Komisija paprašys Lietuvos valdžios institucijų informacijos, kad galėtų įvertinti, kaip 
atitinkamo įrenginio atžvilgiu įgyvendinamos TIPK, PAV ir Buveinių bei Paukščių direktyvų 
nuostatos.
Ji taip pat paprašys informacijos apie galimą poveikį šios teritorijos gyventojų sveikatai.“

                                               
1 OL L 24, 2008 7 29, p. 8.
2 OL L 216, 1991 8 3, p. 40-40.


