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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1292/2009, którą złożył Juozas Imbrasas (Litwa) w sprawie rzekomego 
łamania prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
w związku z planowaną budową spalarni odpadów w Wilnie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje decyzję lokalnych władz o budowie regionalnej miejskiej 
spalarni odpadów w Wilnie, twierdząc, że proces wydawania zgody naruszył przepisy 
dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, dyrektywy 96/61/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz dyrektywy 2008/98/WE
w sprawie odpadów. Według składającego petycję wspomniana spalarnia ma powstać obok 
zakładów oczyszczania wody dla Wilna, pół kilometra od gęsto zaludnionej miejscowości 
Jociunai i dwa kilometry od lasu w dzielnicy Ponary, obszaru zgłoszonego do sieci Natura 
2000. Składający petycję twierdzi, że w przyszłości zakłady będą spalać około 250 000 ton 
odpadów miejskich, a przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko naturalne jest 
niekompletna. Twierdzi on, że nie dokonano adekwatnej oceny alternatywnych lokalizacji. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie koniecznych działań
w celu zapewnienia przestrzegania europejskiego prawodawstwa przez władze Litwy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Instalacje do spalania odpadów komunalnych (odpady z gospodarstw domowych i podobne 
odpady z działalności handlowo-usługowej i odpady przemysłowe i instytucjonalne)
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o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę wchodzą w zakres dyrektywy 2008/1/WE 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (zwanej dalej: 
dyrektywą IPPC, zob. pkt 5.2 załącznika I)1.

W dyrektywie IPPC zawarto wymóg, by instalacje wchodzące w jej zakres działały zgodnie
z pozwoleniami obejmującymi graniczne wielkości emisji, które bazują na najlepszych 
dostępnych technikach (BAT) i mają na celu zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej 
możliwości, zmniejszenie emisji oraz oddziaływania na środowisko naturalne jako całość.
A zatem zapobieganie emisjom do powietrza, wody i gleby oraz ich redukcję należy 
regulować w pozwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja przyjęła liczne dokumenty referencyjne BAT (BREF) obejmujące działania, które 
wchodzą w zakres dyrektywy IPPC. Właściwe władze muszą je uwzględniać, kiedy w oparciu
o BAT ustalają graniczne wielkości emisji, równoważne parametry czy środki techniczne dla 
takich instalacji. BREF dotyczący spalarni śmieci został przyjęty w sierpniu 2006 roku.

W odniesieniu do dyrektywy 1985/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywy OOŚ)2

oraz oceny alternatywnych lokalizacji zakładu odpadów Komisję poinformowano, że 
procedura OOŚ nie została jeszcze zakończona. Jest zatem zbyt wcześnie, aby przewidywać 
potencjalne naruszenie dyrektywy OOŚ.

Wniosek

Komisja zwróci się do władz litewskich o informacje, tak aby ocenić, w jaki sposób przepisy 
dyrektywy IPPC, OOŚ, dyrektywy siedliskowej i ptasiej są wdrażane w odniesieniu do tej 
konkretnej instalacji. Zasięgnie też informacji na temat ewentualnego związku instalacji ze 
zdrowiem mieszkańców na tym obszarze.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.7.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 216 z 3.8.1991, s. 40.


