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Temats: Lūgumraksts Nr. 1292/2009, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Juozas 
Imbrasas, par iespējamiem EK vides tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar plānoto 
atkritumu sadedzināšanas iekārtu Viļņā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd vietējo varas iestāžu lēmumu būvēt reģionālu pašvaldības
atkritumu sadedzināšanas iekārtu Viļņā, iebilstot, ka apstiprināšanas process būtu Direktīvas 
2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu, Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli un Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem noteikumu pārkāpums.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto plānotā atkritumu sadedzināšanas iekārta atradīsies 
blakus Viļņas ūdens attīrīšanas iekārtām, pus kilometru no blīvi apdzīvotā Jociunai ciema un 
divus kilometrus no Paneriai meža — teritorijas, kas paredzēta iekļaušanai Natura 2000 tīklā.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka paredzētā iekārta sadedzinās aptuveni 250 000 tonnas 
pašvaldības atkritumu un veiktais ietekmes uz vidi novērtējums ir nepilnīgs. Viņš norāda, ka 
netika pienācīgi novērtētas alternatīvas vietas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietuvas varas iestādes ievēro 
Eiropas tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Uz sadzīves atkritumu (mājsaimniecības atkritumu un līdzīgu tirdzniecības, ražošanas un 
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iestāžu atkritumu) dedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 3 tonnām stundā attiecas Direktīva 
2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk tekstā — IPNK 
direktīva, skatīt I pielikuma 5.2. punktu)1.

IPNK direktīvā ir prasība, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar 
atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm 
(LPM), kuras izstrādātas, lai novērstu un, gadījumos, kad tas nav izdarāms, galvenokārt 
samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc jautājums par emisiju novēršanu vai 
samazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē būtu jārisina ar vides atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar 
IPNK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi virkni LPM atsauces dokumentu (BREF), kas attiecas uz darbībām, 
kuras ietilpst IPNK direktīvas darbības jomā, un kas jāņem vērā kompetentajām varas 
iestādēm, nosakot LPM bāzētas emisijas robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai tehniskos 
pasākumus šādām iekārtām. BREF attiecībā uz atkritumu sadedzināšanu pieņēma 2006. gada 
augustā.

Attiecībā uz Direktīvu 1985/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (IVN direktīva)2 un atkritumu iekārtas alternatīvo vietu novērtējumu 
Komisija ir informēta, ka IVN procedūra vēl nav pabeigta. Tādēļ ir pāragri paredzēt IVN 
direktīvas iespējamo pārkāpumu.

Secinājumi

Komisija pieprasīs informāciju no Lietuvas varas iestādēm, lai novērtētu, kā tiek īstenoti 
IPNK, IVN un Putnu un Dzīvotņu direktīvas noteikumi attiecībā uz šīm konkrētajām 
iekārtām. Tā centīsies arī iegūt informāciju par iespējamo saikni ar reģiona iedzīvotāju 
veselību.”

                                               
1 OV L 24, 29.7.2008., 8. lpp.
2 OV L 216, 3.8.1991., 40.–40. lpp.


