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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

8.10.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1885/2008 dėl atliekų deginimo įmonės vietos Lafnictalyje, 
Austrija, kurią pateikė Vengrijos pilietis Viniczay Tibor Sentgothardo 
savivaldos institucijų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Sentgothardo meras, išreiškė susirūpinimą dėl atliekų deginimo 
įmonės įkūrimo Lafnictalyje, Austrija, esančiame Heiligenkroico pramonės komplekse, kurio 
metinis deginimo pajėgumas bus 325 000 tonų atliekų.  Jis tvirtina, kad aptariama įmonė, 
kurią planuojama įkurti netoli trijų laukinės gamtos parkų-rezervatų (Austrijoje, Vengrijoje ir 
Slovėnijoje), turės rimtų padarinių turizmo pramonei ir tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir 
dėl jos padidės atliekas iš įvairių vietų vežančių sunkvežimių eismo intensyvumas ir kad šios 
įmonės išmetami teršalai turės neigiamą poveikį vietos gyventojų sveikatai.  Todėl jis 
reikalauja, kad Austrijos vyriausybė dar kartą apsvarstytų atliekų deginimo įmonės įkūrimo 
planus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjai iš esmės ginčija atliekų šalinimo padalinio (atliekų deginimo įmonės) 
statybas Heiligenkroice remdamiesi tuo, kad tai pažeidžia EB teisės aktus, ypač Buveinių, 
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV), Atliekų deginimo ir TIPK direktyvas. Šio regiono 
Vengrijos, Austrijos ir Slovėnijos piliečiai pastaraisiais metais protestavo prieš šios atliekų 
deginimo įmonės vietą tvirtindami, kad ją laiko grėsme gyvenimo kokybei, sveikatai, 
gamtinei aplinkai ir būsimoms plėtros galimybėms (turizmas) ji bus statoma gamtinėje 
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aplinkoje ir prie terminių išteklių.

Suplanuota deginimo krosnis, kuriai pritarta, turėtų būti statoma tarpvalstybiniame 1997 m. 
įkurtame Heiligenkroico/Sentgothardo pramonės parke Austrijos teritorijoje. Peticijos 
pateikėjai tvirtina, kad jos eksploatavimas taip pat gali turėti poveikį trims nacionaliniu 
lygmeniu apsaugotoms teritorijoms: vienai Austrijoje (Rabo gamtos parkas), kitai Vengrijoje 
(Ėršego nacionalinis parkas) ir trečiai Slovėnijoje (Goricko draustinis), taip pat ir tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoms, esančioms Austrijoje ir Vengrijoje. 

Be to, peticijos pateikėjai išreiškė susirūpinimą dėl numatomo atliekų deginimo įmonės 
pajėgumo (325 000 tonų per metus pajėgumas, palyginti su 35 000 tonų per metus 
sukaupiamų atliekų Burgerlando provincijoje), kuris, jų manymu, yra pernelyg didelis ir dėl 
kurio atsirastų „atliekų turizmas“ ir būtų daromas papildomas poveikis transportui.  Galiausiai 
jie tvirtina, kad bendras iš esmės su dūmų kiekiu susijęs poveikis nebuvo pakankamai 
įvertintas ir kad nebuvo atsižvelgta į visuomenės nuomonę, išreikštą vietos referendume 
Sentgothardo mieste. 

Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjų prieštaravimų, paremtų pirmiau nurodytomis 
teisinėmis priemonėmis, yra:

PAV direktyva1

a) Konsultacijos:

Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad buvo vykdomos tarpvalstybinės konsultacijos 
pagal PAV direktyvos 7 straipsnį ir Espoo konvencijos2 5 straipsnį, kurios leido atitinkamoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir atitinkamiems visuomenės nariams, gyvenantiems 
Vengrijos ir Slovėnijos pasienio regionuose, kurie gali būti paveikti, išreikšti savo nuomonę. 
Vis dėlto kompetentingos valdžios institucijos neprivalo atsižvelgti į visas gautas pastabas, 
tačiau privalo jas išnagrinėti ir visuomenei pateikti pagrindines priežastis ir argumentus, 
kuriais grindžiamas jų sprendimas išduoti leidimą dėl planuojamos veiklos.

b) Kompleksinis poveikis:

Tuo atveju, kai projektui taikomas poveikio aplinkai vertinimo reikalavimas, PAV direktyvoje 
nustatyta, kad aprašant galimo projekto poveikio vertinimą, atliekamą pagal 5 straipsnį, taip 
pat reikėtų aprašyti kompleksinį poveikį (IV priedas; išnaša).

Atlikti projekto poveikio aplinkai tyrimai rodo, kad vertinant kompleksinis poveikis buvo 
išnagrinėtas. Matyti, kad ekspertų nuomonės dėl metodikos ir išvadų, daromų remiantis 
surinktais duomenimis, skiriasi. 

Buveinių direktyva3

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 5 7, p. 40).
2 Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo, 1991) –
„Espoo (EIA) Convention“.
3 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
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Atsižvelgiant į tai, kad kalbama apie tinklo „Natura 2000“ teritorijas, pažymėtina, kad gali 
būti taikoma 1992 m. gegužės 21 d. Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos.  Direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad bet kokiems 
planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems su tinklo „Natura 2000“ teritorijos tvarkymu 
arba jai nebūtiniems, bet galintiems ją reikšmingai paveikti, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai vertinimas. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos užtikrina, 
kad būtų laikomasi atitinkamų nuostatų. 

Atliekų deginimo direktyva1

Atliekų deginimo įmonės ir bendro atliekų deginimo įmonės turi laikytis Direktyvos 2000/76/EB 
dėl atliekų deginimo nuostatų.  Nustatytas reikalavimas turėti leidimą užsiimti šia veikla, 
kuriame nurodomos eksploatacijos sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir kontrolės, 
stebėsenos ir atsiskaitymo reikalavimai. Šiuo Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktu 
reglamentuojama atliekų deginimo veikla yra viena iš griežčiausiai reglamentuojamų ir 
kontroliuojamų pramoninės veiklos sričių. Valstybės narės yra atsakingos už jos įgyvendinimą ir 
taikymą, taip pat už atitinkamą aplinkosauginę įrenginių patikrą.

TIPK direktyva2

Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės I priede nurodytos 
pramoninės veiklos sričių kategorijos, kurioms taikoma ši direktyva.  Ji taikoma komunalinių 
atliekų (buitinių atliekų ir panašių komercinių, pramoninių ir įstaigų atliekų) deginimo 
įrenginiams, kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą. Remiantis peticijos pateikėjo 
pateikta informacija įrenginiui TIPK direktyva taikytina.

TIPK direktyvoje reikalaujama, kad įrenginiai, kuriems ji yra taikoma, būtų eksploatuojami 
vadovaujantis leidimais, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes, paremtas geriausiais 
prieinamais gamybos būdais (toliau – GGB), skirtais teršalų išmetimo prevencijai, o jei tai 
neįmanoma, – bendrai mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai.  Todėl teršalų 
išmetimo į orą, vandenį ir dirvožemį prevencija ir mažinimas turėtų būti aptarti pagal TIPK 
direktyvą išduotuose leidimuose.

Komisija priėmė keletą GGP informacinių dokumentų (angl. BREF), kuriuose aptariamos 
veiklos sritys, kurioms taikoma TIPK direktyva, į kurias kompetentingos valdžios institucijos 
turi atsižvelgti nustatydamos tokių įrenginių išmetamų teršalų ribines vertes, paremtas GGB, 
lygiaverčius parametrus arba technines priemones.  2006 m. buvo priimtas BREF dėl atliekų 
deginimo ir jį reikės išnagrinėti siekiant leidimo šioje peticijoje aptariamam įrenginiui.

Oro kokybės direktyvos3

                                                                                                                                                  
faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
1 2000 m. gruod˛io 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 
deginimo (OL L 332, 2000 12 8, p. 91).
2 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 24, 2008 1 29, p. 8).
3 Pagrindų Direktyva 96/62/EB, OL L296, 96 11 21, Direktyva 1999/30/EB,  L163, 
1999 6 29, Direktyva 2008/50/EB, OL L152, 2008 6 11.
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Oro kokybės direktyvose nėra konkrečių nuostatų dėl atskirų įrenginių planavimo arba 
veikimo. Kompetentingos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi oro 
kokybės ribinių verčių, pavyzdžiui, KD10 dienos ir metinės ribinės vertės.  Aptariama 
teritorija patenka į oro kokybės zoną AT01 ir joje viršijama KD10 ribinė vertė. Vis dėlto 
remiantis išsamesne erdvine informacija, kurią Austrijos valdžios institucijos pateikė 
Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnyje numatytame pranešime, matyti, kad viršijimas 
nustatytas tik aptariamos teritorijos šiaurinėje dalyje. Todėl į oro kokybės planą aptariama 
teritorija neįtraukta, o daugiau informacijos apie teritorijoje numatomą planuojamos 
infrastruktūros vystymo KD10 poveikį nėra. 

Dėl vyraujančių vėjų galima manyti, kad didžioji dalis šios įmonės sukeliamos taršos bus 
pernešama į Vengriją, kuri jau susiduria su sunkumais dėl KD10 ribinių verčių viršijimo 
pavėjui esančiose teritorijose.  Vis dėlto iš poveikio aplinkai vertinimo matyti, kad 
koncentracija padidės nedaug ir kad iš esmės ji padidės Austrijos teritorijoje, esančioje greta 
įmonės. 

Direktyvos 96/62/EB 8 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 25 straipsnyje reikalaujama, kad 
valstybės narės bendradarbiautų ir tam tikrais atvejais organizuotų bendrą veiklą, siekdamos 
pašalinti šį taršos, kurią sukelia didelis užterštumas kitoje valstybėje, lygio viršijimą. Toks 
bendradarbiavimas dėl teršalų išmetimo ateityje nėra privalomas.

Leidimų išdavimo procesas ir skundai

2009 m. vasario 5 d. Burgenlando valdžios institucija išdavė atliekų kurą deginančių įrenginių 
statybos leidimą.  Šį Burgenlando valdžios sprendimą apskundė 485 piliečiai. Nuo 2009 m. 
balandžio 17 d. atvejis nagrinėjamas nepriklausomame Aplinkosaugos senate prie Federalinės 
aplinkos ministerijos. 

Parlamento klausimas

Šioje peticijoje iškeltas klausimas jau buvo pateiktas Parlamento klausimu Komisijai 2008 m. 
lapkričio mėn. (Nr. P-5609/2008). Tada Komisija, remdamasi turima informacija, atsakė 
nežinanti jokių Bendrijos teisės aktų pažeidimų, susijusių su numatomu aptariamų įrenginių 
veikimu. Iš esmės Komisijos pastabos šiuo klausimu tebegalioja, nes peticijoje nepateikiama 
jokios naujos informacijos, įrodančios Bendrijos teisės pažeidimą. 

Išvados

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti Bendrijos aplinkos apsaugos teisės 
aktų pažeidimo. Jeigu peticijos pateikėjai pateiks naujos ir išsamios informacijos bei svarbių 
tariamo ES teisės aktų nesilaikymo įrodymų, leidžiančių Komisijai įvertinti teisinius klausimus 
minėtų ES direktyvų požiūriu, ji toliau nagrinės šį klausimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„2010 m. birželio 11 d. sprendime Austrijos aplinkosaugos senatas iš esmės patvirtino 
ankstesnį sutikimą dėl planuojamos veiklos, kurį 2009 m. vasario mėn. išdavė Burgenlando 
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regiono valdžios institucijos, tačiau kartu su papildomomis sąlygomis, paremtomis 
apsilankymu teritorijoje ir papildomais ekspertų tyrimais, ypač terminio gydymo procedūrų ir 
kvapų išskyrimo, hidrogeologijos, gamtos apsaugos ir biologijos, žemės ūkio ir poilsio, 
meteorologijos, klimatui ir atmosferai poveikį darančių išmetamųjų teršalų srityse.  Be to, 
suinteresuotosioms šalims suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę.

Deramai apsvarstęs skundą, ankstesnio pakartotinio vertinimo, atlikto po pirmos apeliacinės 
instancijos lygmeniu paduotų skundų, taip pat savo paties papildomų išvadų, rezultatus, 
Senatas nustatė, kad teisinių reikalavimų dėl projekto patvirtinimo laikytasi tuo atveju, jei 
projekto leidime numatytų priemonių ir naujų papildomų sąlygų bei instrukcijų, pateiktų dėl 
skundo Aplinkosaugos senatui, tvirtai laikomasi. 

Sprendimas viešai paskelbtas ir pateiktas patikrai aštuonių savaičių laikotarpiu (iki 2010 m. 
rugpjūčio 10 d.) ir savivaldybės lygmeniu, ir Aplinkosaugos senato biure. 

2009 m. birželio mėn. Sentgothardo savivaldybei pateikus pranešimą Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisijai (UNECE) / Orhuso sekretoriatui (ACCC/C/2009/39), 2010 m. kovo 
mėn. Austrija pateikė atsakymą į sekretoriato klausimus.  2010 m. birželio mėn. Ženevoje 
vykusioje sesijoje Orhuso konvencijos atitikties komitetas, atsižvelgęs į Austrijos pareiškimą 
ir diskusijas, vykusias atviroje sesijoje, pagaliau nusprendė, „kad Vengrijos pranešimas buvo 
akivaizdžiai neracionalus, nes pranešėjas, kuriam pagal Austrijos teisės aktus suteiktas 
„kaimyno“ statusas, pateikė visas savo pastabas. Komiteto nuomone, pranešėjas neįrodė, kad 
jis negalėjo dalyvauti skirtinguose aplinkos apsaugos sprendimų priėmimo procedūros 
etapuose, arba kokiu mastu šios procedūros metu jo svarbūs prieštaravimai dėl projekto 
neapsvarstyti. 
Šaltinis: Atitikties komiteto 28-osios sesijos posėdžio ataskaita / Ataskaita 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf).“


