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Tema: Peticija Nr. 0980/2011 dėl neteisėto atliekų deginimo krosnies eksploatavimo 
Harlingene, Nyderlanduose, energijai išgauti, kurią pateikė Nyderlandų 
pilietė B. H. E. fondo „Afvaloven Nee“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad atliekų deginimo krosnies eksploatavimas siekiant išgauti 
energiją yra neteisėtas ir prieštarauja Direktyvai 2000/76/EB dėl atliekų deginimo. Pasak jos, 
Nyderlandų valdžios institucijos pažeidžia šios direktyvos nuostatas, nes įranga neįprastomis 
veikimo sąlygomis veikė ilgiau nei 60 daugiausiai leidžiamų valandų per metus. Neįprastomis 
veikimo sąlygomis gali kilti pavojus aplinkai ir visuomenės sveikatai, todėl įrangos veikimas 
turi būti sutrumpintas arba sustabdytas. Pasak Nyderlandų valdžios institucijų, nustatytą 
60 valandų laiką galima viršyti pirmaisiais metais pradėjus eksploatuoti įrangą. Peticijos 
pateikėja aiškina, kad valdžios institucijos neteisėtai išduoda leidimus atliekų deginimo 
veiklai neįprastomis veikimo sąlygomis tęsti. Ji prašo imtis priemonių ir priversti Nyderlandų 
valdžios institucijas laikytis taisyklių.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1812/2009 paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjo apibūdintam atliekų deginimo krosnies eksploatavimui turėtų būti 
taikoma Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (AD)1, taip pat, atsižvelgiant į jos 
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pajėgumą, Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)1. TIPK 
ir AD direktyvos yra dvi iš septynių direktyvų, neseniai sujungtų į vieną Pramoninių 
išmetamų teršalų direktyvą (PITD)2. 

Pagal TIPK direktyvą reikalaujama, kad į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų pagal 
leidimus, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, remiantis geriausiais 
prieinamais gamybos būdais (GPGB), kuriais siekiama neleisti susidaryti išmetamiesiems 
teršalams, o jei tai praktiškai neįmanoma – bendrai sumažinti išmetamuosius teršalus ir 
poveikį aplinkai apskritai. Todėl teršalų išmetimą į orą, vandenį ir dirvožemį reikėtų tvarkyti 
remiantis pagal TIPK direktyvą suteiktais aplinkosaugos leidimais. 

Komisija patvirtino keletą GPGB informacinių dokumentų (angl. BREFs), kurie skirti TIPK 
direktyvos taikymo sričiai priklausančioms veiklos rūšims ir į kuriuos kompetentingos 
valdžios institucijos turi atsižvelgti tokiems įrenginiams nustatydamos GPGB grindžiamas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, jas atitinkančius parametrus ar technines priemones. GPGB 
informacinis dokumentas dėl atliekų deginimo priimtas 2006 m. rugpjūčio mėn.

AD direktyva siekiama išvengti neigiamo poveikio aplinkai, kurį lemia atliekų deginimas ir 
bendrasis deginimas, arba kiek įmanoma jį sumažinti. Visų pirma, pagal ją turėtų būti 
mažinama tarša, kurią sukelia į orą, dirvožemį, paviršinį ir požeminį vandenį patenkantys 
išmetamieji teršalai. Taigi tai turėtų sumažinti žmogaus sveikatai keliamą pavojų – taikant 
eksploatavimo sąlygas, techninius reikalavimus, išmetamųjų teršalų ribines vertes ir teršalų 
išmetimo stebėjimo reikalavimus, nurodytus direktyvoje.

Tačiau, remiantis turima informacija, Nyderlandų aukščiausiame teisme tebevyksta teismo 
procesas dėl aplinkosaugos leidimo, išduoto deginimo krosnį eksploatuojančiam subjektui, 
teisėtumo. Komisija nemano, kad tinkama imtis bet kokių įgyvendinimo užtikrinimo veiksmų, 
kol nacionalinis teismas nepriėmė sprendimo. Jei nacionalinis teismas nuspręstų, kad leidimas 
galioja, Komisija apsvarstys, ar būtina tirti, kartu su Nyderlandų institucijomis, įrenginio 
eksploatavimo sąlygas.“
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