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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1292/2009, adresată de Juozas Imbrasas, de cetățenie lituaniană, privind 
presupuse încălcări ale legislației CE privind protecția mediului în cazul unei 
instalații planificate de incinerare a deșeurilor din Vilnius

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă decizia autorităților locale de a construi o instalație municipală regională 
de incinerare a deșeurilor în Vilnius, pe motivul că procesul de aprobare ar fi încălcat 
prevederile Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor, ale Directivei 96/61/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării și ale Directivei 2008/98/CE privind 
deșeurile. Conform petiționarului, instalația planificată de incinerare a deșeurilor va fi 
amplasată în apropierea instalațiilor de epurare a apei din Vilnius, la o distanță de jumătate de
kilometru de satul dens populat, Jociunai, și la doi kilometri de pădurea Paneriai, locație 
propusă pentru a fi inclusă în cadrul rețelei Natura 2000. Petiționarul susține că viitoarea 
instalație va incinera aproximativ 250 000 de tone de deșeuri municipale, iar evaluarea 
impactului asupra mediului care urmează să fie realizată va fi incompletă. El susține că 
locațiile alternative nu au fost evaluate în mod corespunzător. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile lituaniene 
respectă legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010
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Instalațiile de incinerare a deșeurilor urbane (deșeuri menajere, precum și deșeuri similare 
provenind din activități comerciale, industriale și instituționale) cu o capacitate de peste 3 
tone pe oră intră în domeniul de aplicare a Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (denumită în continuare Directiva PCIP - a se vedea punctul 5.2 
din anexa I)1.

Directiva PCIP prevede ca instalațiile care intră în domeniul său de aplicare să funcționeze în 
conformitate cu autorizațiile care includ valorile-limită de emisie bazate pe cele mai bune 
tehnici disponibile (BTD), destinate prevenirii și, acolo unde nu este posibil, reducerii în 
ansamblu a emisiilor și a impactului acestora asupra mediului în întregul său. Prevenirea sau 
reducerea emisiilor în aer, apă sau sol ar trebui, prin urmare, să figureze în autorizațiile de 
mediu eliberate în conformitate cu Directiva PCIP.

Comisia a adoptat o serie de documente de referință privind BTD (documente BREF) care
acoperă activități care intră în domeniul de aplicare a Directivei PCIP. Acestea trebuie să fie 
luate în considerare de către autoritățile competente în momentul fixării, pe baza BTD, a 
valorilor-limită de emisie, a parametrilor sau a măsurilor tehnice echivalente pentru astfel de 
instalații. Un document BREF privind incinerarea deșeurilor a fost adoptat în august 2006.

În ceea ce privește Directiva 1985/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului (Directiva EIM)2 și evaluarea locațiilor alternative pentru 
instalația de incinerare a deșeurilor, Comisia a fost informată că procedura de EIM nu a fost 
încă finalizată. Prin urmare, este prematură constatarea unei eventuale încălcări a Directivei 
EIM.

Concluzie

Comisia va solicita informații din partea autorităților lituaniene pentru a evalua modul în care 
sunt puse în aplicare prevederile directivelor PCIP, EIM, precum și ale directivelor privind 
habitatele și păsările, în cazul instalației respective. De asemenea, aceasta va solicita 
informații privind posibila legătură cu sănătatea cetățenilor din zonă.

                                               
1 JO L 24, 29.7.2008, p. 8.
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