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Комисия по петиции

29.11.2007 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0203/2007, внесена от Daniel Nestmann, с германско гражданство, за 
изгарянето в Германия на хексахлорбензол относно Австралия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да провери дали планираното 
изгаряне в Северен Рейн-Вестфалия на големи количества от токсичното и канцерогенно 
вещество хексахлорбензол с произход от австралийския град Сидни е съобразено с 
разпоредбите на законодателството на ЕС за опазване на околната среда и с правилата за 
защита на населението от неблагоприятни последици за здравето, породени от опасни 
вещества.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Сведения/Обобщение на фактите/Предистория

Петицията се отнася до транспортирането на опасното вещество хексахлорбензол (ХХБ) 
от Австралия за изгаряне в Германия. Според вносителя на петицията предприятието 
„Орика” (Orica) планира да изпрати хиляди тонове ХХБ, за преработка в инсталации за 
изгаряне в Германия (Леверкузен (Leverkusen), Дормаген (Dormagen), Хертен (Herten) и 
Брунсбютел (Brunsbüttel)). Правителството на федерална провинция Северен Рейн-
Вестфалия не е възразило срещу изгарянето на ХХБ. Вносителят на петицията твърди, че 
инсталациите имат разрешителни за обезвреждане на местни отпадъци и че изгарят 
токсични отпадъци на повече от 300 международни компании. Според вносителя на 
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петицията точните количества и състав на отпадъците не са оповестени публично от 
съображения за поверителност .

Петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно рисковете за местното население 
и околната среда в резултат на планираната дейност, включително проблемите, свързани с 
дългосрочното съхраняване на токсични остатъчни вещества. Затова той иска да се 
провери съвместимостта на тази дейност със законодателството на ЕС.

Становище на Комисията относно петицията

Основното законодателство на Общността, относимо към случая, е Директива 
2000/76/EО1 относно изгарянето на отпадъци, Директива 96/61/EО2 за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и Регламент (ЕО) № 1013/20063

относно превози на отпадъци.

Директива 2000/76/EО определя конкретните изисквания на Общността, включително 
нормите за допустими емисии, задълженията за наблюдение и процедурите за обработка 
на отпадъците, за (съвместното) изгаряне на отпадъци, независимо от мощността на 
инсталациите. Това са „минимални” изисквания, т.е. предимство имат всички по-строги 
задължения (например по-строги норми за допустими емисии), определени по Директива 
96/61/EО (Директива за КПКЗ), при условие че съответната инсталация за изгаряне 
достигне прагови стойности, посочени в Приложение І на последната директива. 
Разрешителните, които се издават на инсталациите за изгаряне на отпадъци, трябва 
изрично да изброяват категориите отпадъци, които могат да се третират, и при 
необходимост да съдържат информация за количеството отпадъци. Когато обаче 
инсталациите изгарят опасни отпадъци, разрешителните трябва да изброяват количествата 
от различните категории опасни отпадъци, които могат да се третират. Директивата не 
налага никакви конкретни граници за количествата отпадъци, които могат да се третират, 
а оставя определянето на такива граници на преценката на компетентните органи, като се 
спазват останалите изисквания на директивата, включително за нормите за допустими 
емисии.

Регламентираните в директивата вещества включват диоксините, за които емисиите във 
въздуха не могат да надхвърлят 0,1 ng/m3. Член 9 от директивата съдържа разпоредби за 
остатъчните вещества, като посочва, че по отношение на количество и вредност 
остатъчните вещества трябва да бъдат сведени до минимум. Преди да се определят 
пътищата за обезвреждане и рециклиране, се провеждат подходящи изпитания за 
установяване на физичните и химичните свойства и потенциала за замърсяване. Член 12 
от директивата предвижда достъп до информация и участие на обществеността. Съгласно 
неговите разпоредби разрешителните следва да са обществено достояние. За инсталациите 
за изгаряне с мощност два или повече тона на час тази информация трябва да се представя 
под формата на годишен доклад. Докладът отчита като минимум протичането на процеса 

                                               
1  OВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91–111.
2  OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26–40.
3  OВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1–98.
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и емисиите във въздуха и водите в сравнение с посочените в директивата стандарти.

Освен това Директива 96/61/EО определя рамка на Общността за разрешителните, 
издавани на промишлени предприятия. Във връзка с изгарянето на опасни отпадъци 
издаване на разрешителни се изисква за инсталации за обезвреждане или оползотворяване 
с мощност над десет тона дневно. Издадените от компетентните органи разрешителни 
трябва да посочват нормите за допустими емисии и останалите условия на основата на 
„най-добрите налични техники”. Тези техники са описани в справочния документ (BREF) 
за „най-добрите налични техники” за изгарянето на отпадъци, приет от Комисията в 
резултат от обмен на информация между Комисията, държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни. Издаването на разрешителни на основата на „най-добрите 
налични техники” може да изисква по-строги условия в сравнение с минималните 
изисквания по Директива 2000/76/EО.

Що се отнася до вноса на отпадъци от Австралия в Германия, подробните изисквания за 
предвидените за обезвреждане отпадъци се съдържат в чл. 41-42 от Регламент (EО) № 
1013/2006 за превоза на отпадъци и чл. 43-44 от същия регламент за предвидените за 
оползотворяване отпадъци. Следователно оценката на съответните процедурни 
изисквания налага да се определи дали отпадъците ще са предмет на операция за 
оползотворяване или обезвреждане. Във всеки случай вносът се разрешава, ако се спазват 
необходимите процедури.

Заключения

Приложимото в този случай законодателство на Общността не забранява изгарянето на 
опасни отпадъци, доколкото са спазени всички изисквания, включително за спазване на 
съответните норми за допустими емисии. На основата на мощностите на съответните 
инсинератори за отпадъци решението за количествата отпадъци, които могат да се 
изгарят, зависи от преценката на компетентните държавни органи, но разрешителните
трябва да бъдат обществено достояние и да съдържат информация за количеството и 
състава на изгаряните отпадъци.

Комисията ще поиска допълнителна информация от германските органи относно 
мощностите на съответните предприятия, както и за прилаганата процедура за издаване на 
разрешителни (включително за участие на обществеността). Ако се установи нарушение 
на законодателството на Общността, Комисията ще упражни предоставените й по 
Договорите правомощия, за да гарантира спазването на съответните разпоредби.
.
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