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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1292/2009 ingediend door Juozas Imbrasas (Litouwse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de communautaire milieuwetgeving 
in verband met de geplande afvalverbrandingsinstallatie in Vilnius

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de plaatselijke autoriteiten om een regionale 
afvalverbrandingsinstallatie te bouwen in Vilnius. Het doorlopen goedkeuringsproces zou een 
inbreuk vormen op de bepalingen van Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van 
afval, Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en 
Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Volgens indiener zal de geplande 
afvalverbrandingsinstallatie worden gebouwd naast de waterzuiveringsinstallaties voor 
Vilnius, een halve kilometer van het dichtbevolkte dorp Jociunai en twee kilometer van het 
woud van Paneriai, een gebied dat is voorgedragen voor opname in het Natura 2000-netwerk.
Indiener beweert dat de toekomstige installatie ongeveer 250 000 ton gemeentelijk afval zal 
verbranden en dat de uitgevoerde milieueffectbeoordeling onvolledig is. De alternatieve 
locaties zouden niet naar behoren zijn geëvalueerd. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
de noodzakelijk stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Litouwse autoriteiten zich 
houden aan de Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.
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Installaties voor de verbranding van stedelijk afval (huishoudelijk afval en vergelijkbaar 
bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval) met een capaciteit van meer dan drie ton per uur 
vallen binnen de reikwijdte van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (hierna aan te duiden als de IPPC-richtlijn, zie punt 5.2 van 
bijlage 1) 1

In de IPPC-richtlijn wordt bepaald dat installaties die onder de reikwijdte van deze richtlijn 
vallen moeten werken volgens vergunningen waarin emissiegrenswaarden zijn opgenomen, 
die zijn gebaseerd op de best beschikbare technieken en die zijn ontworpen om emissies en 
effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen, en waar dat niet mogelijk is, algemeen te 
beperken. Het voorkomen of beperken van emissies in lucht, water en bodem moet derhalve 
aan de orde komen in de milieuvergunningen die worden afgegeven ingevolge de IPPC-
richtlijn.

De Commissie heeft een aantal referentiedocumenten voor de best beschikbare technieken
(BREF's) goedgekeurd, waarin de activiteiten zijn vermeld die binnen de reikwijdte van de 
IPPC-richtlijn vallen. De bevoegde autoriteiten moeten hiermee rekening houden bij het 
vaststellen van emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of technische maatregelen 
gebaseerd op de best beschikbare technieken voor dergelijke installaties. Een BREF over 
afvalverbranding is goedgekeurd in augustus 2006.

Met betrekking tot Richtlijn 1985/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (de MEB-richtlijn)2 en met betrekking tot de 
evaluatie van de alternatieve locaties voor de afvalinstallatie, heeft de Commissie vernomen 
dat de MEB-procedure nog niet is voltooid. Het is derhalve te vroeg om een mogelijke 
inbreuk op de MEB-richtlijn vast te stellen.

Conclusie

De Commissie zal de Litouwse autoriteiten om informatie verzoeken om te beoordelen hoe de 
bepalingen van de IPPC-, MEB-, habitat- en vogelrichtlijn zijn uitgevoerd met betrekking tot 
deze specifieke installatie. De Commissie zal ook inlichtingen inwinnen met betrekking tot de 
mogelijke relatie met de gezondheid van de burgers in het gebied.

                                               
1 PB L 24 van 29.7.2008, blz. 8.
2 PB L 216 van 3.8.1991, blz. 40–40.


