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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0203/2007 af Daniel Nestmann, tysk statsborger, om forbrænding i 
Tyskland af hexachlorbenzen fra Australien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge, hvorvidt den planlagte forbrænding i 
Nordrhein-Westfalen af store mængder toksisk og kræftfremkaldende hexachlorbenzen fra 
den australske by Sydney er i overensstemmelse med EU's miljømæssige bestemmelser og 
reglerne for beskyttelse af befolkningen mod sundhedsrisici fra farlige stoffer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2007). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Baggrund/ Sammendrag af de faktiske omstændigheder/ Historie

Andragendet vedrører transport af det farlige stof hexachlorbenzen (HCB) fra Australien til 
Tyskland med henblik på forbrænding. Ifølge andrageren planlægger selskabet Orica at sende 
flere tusinde tons HCB til forbrændingsanlæg i Tyskland (Leverkusen, Dormagen, Herten og 
Brunsbüttel). Delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen har ikke gjort indsigelse mod 
forbrændingen af HCB. Andrageren hævder, at forbrændingsanlæggene er blevet godkendt til 
bortskaffelse af lokalt affald, og at de forbrænder giftigt affald fra over 300 internationale 
virksomheder. Ifølge andrageren gøres oplysninger om de nøjagtige mængder og 
sammensætningen af affaldet ikke offentligt tilgængelige under henvisning til 
tavshedspligten.
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Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring over den fare, som denne planlagte aktivitet udgør for 
lokalbefolkningen og miljøet, bl.a. som følge af problemerne forbundet med 
langtidsoplagringen af de giftige affaldsstoffer. Han anmoder derfor om, at det undersøges, 
om denne aktivitet er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Kommissionens bemærkninger

Den relevante fællesskabslovning i den konkrete sag er navnlig direktiv 2000/76/EF1 om 
forbrænding af affald, direktiv 96/61/EF2 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening og forordning (EF) nr. 1013/20063 om overførsel af affald.

I direktiv 2000/76/EF fastsættes specifikke EU-krav, herunder emissionsgrænseværdier, 
overvågningsforpligtelser og procedurer for affaldshåndtering, forbrænding og 
medforbrænding af affald, uanset anlægskapaciteten. Der er tale om "minimumskrav", således 
at forstå at strengere krav (f.eks. strengere emissionsgrænseværdier), der anses for at være 
nødvendige i henhold til direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet), vil have forrang, forudsat at det 
pågældende forbrændingsanlæg når de tærskler, der er fastsat i bilag I i sidstnævnte direktiv. I 
de godkendelser, der gives til affaldsforbrændingsanlæg, skal der udtrykkeligt opstilles en 
liste over de affaldskategorier, som må behandles, og de skal indeholde oplysninger om 
mængden af affald, hvor det er hensigtsmæssigt. I forbindelse med forbrændingsanlæg, der 
behandler farligt affald, skal det imidlertid anføres i godkendelsen, hvilke mængder af de 
forskellige kategorier af farligt affald, der kan behandles. Direktivet fastsætter ikke bestemte
grænser for den mængde affald, der kan behandles, idet det overlades til de kompetente 
myndigheder at fastsætte disse grænser, under forudsætning af at de øvrige krav i direktivet, 
herunder de fastsatte emissionsgrænseværdier, overholdes.

Direktivet regulerer bl.a. dioxiner, og for disse stoffers vedkommende må emissioner til luft 
ikke overstige 0,1 ng/m3. Det fastslås i direktivets artikel 9, der indeholder bestemmelser om 
restprodukter, at restprodukter skal begrænses til det mindst mulige for så vidt angår omfang 
og skadelighed. Inden det afgøres, hvordan restprodukterne skal bortskaffes eller genvindes, 
skal der foretages passende tests for at bestemme de forskellige restprodukters fysiske og 
kemiske egenskaber og forureningspotentiale. Direktivets artikel 12 omhandler adgang til 
oplysninger og offentlig deltagelse. I henhold til denne artikel skal offentligheden have 
adgang til godkendelser. Forbrændingsanlæg med en kapacitet på to tons eller mere i timen 
skal fremlægge disse oplysninger i form af en årsrapport. Rapporten skal som minimum 
indeholde en redegørelse for processens afvikling og emissioner til luft og vand sammenholdt 
med de i direktivet fastsatte normer.

Direktiv 96/61/EF opstiller desuden en fællesskabsramme for godkendelse af industrianlæg. I 
forbindelse med forbrænding af farligt affald omfatter godkendelsen anlæg til bortskaffelse og 
genanvendelse af farligt affald med en kapacitet på over 10 tons om dagen. Godkendelser, der 

                                               
1 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91–111.
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26–40.
3 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1–98.
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udstedes af de kompetente myndigheder, skal indeholde emissionsgrænseværdier og andre 
betingelser, der er fastsat på grundlag af de bedste tilgængelige teknikker (BAT). Disse 
teknikker beskrives i et BAT-referencedokument (BREF) om forbrænding af affald, som 
Kommissionen vedtog på grundlag af udvekslingen af oplysninger mellem Kommissionen, 
medlemsstaterne og relevante aktører. Den BAT-baserede godkendelse vil muligvis kræve 
strengere betingelser end de minimumskrav, der er fastsat i direktiv 2000/76/EF.

Med hensyn til import af affald til Tyskland fra Australien er de detaljerede krav for affald 
bestemt til bortskaffelse fastlagt i artikel 41-42 i forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel 
af affald og for affald bestemt til nyttiggørelse i artikel 43-44 i samme forordning. En 
vurdering af de relevante proceduremæssige krav kræver således en vurdering af, om affaldet 
er bestemt til nyttiggørelse eller bortskaffelse. Under alle omstændigheder vil der blive givet 
importtilladelse, forudsat at de nødvendige procedurer følges.

Konklusioner

Den relevante fællesskabslovgivning i denne sag forbyder ikke forbrænding af farligt affald, 
såfremt alle krav, herunder overholdelse af de relevante emissionsgrænseværdier, overholdes.
Henseende til de pågældende forbrændingsanlægs kapacitet kan beslutningen om mængden af 
affald, der må forbrændes, overlades til den kompetente myndighed, men godkendelserne skal 
være offentligt tilgængelige og indeholde oplysninger om mængden og sammensætningen af 
det affald, der skal forbrændes.

Kommissionen vil anmode de tyske myndigheder om yderligere oplysninger om de 
pågældende anlægs kapacitet såvel som om den anvendte godkendelsesprocedure (herunder 
offentlig deltagelse). Såfremt det konstateres, at fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt, 
vil Kommissionen gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne med henblik på at 
sikre, at de relevante bestemmelser overholdes."
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