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Θέμα: Αναφορά 0203/2007, του Daniel Nestmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αποτέφρωση στη Γερμανία ποσοτήτων εξαχλωροβενζολίου (HCB) από την 
Αυστραλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να εξακριβώσει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
αποτέφρωση στην περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μεγάλων ποσοτήτων της 
τοξικής και καρκινογόνου ουσίας εξαχλωροβενζόλιο, με προέλευση την πόλη του Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας, είναι σύμφωνη με τις περιβαλλοντικές διατάξεις και τους κανόνες της ΕΕ περί 
της προστασίας του πληθυσμού από τις επιβλαβείς επιπτώσεις επικίνδυνων ουσιών στην 
υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Αντικείμενο της αναφοράς είναι η μεταφορά ποσότητας της επικίνδυνης ουσίας
εξαχλωροβενζόλιο (HCB) για αποτέφρωση από την Αυστραλία στη Γερμανία. Σύμφωνα με
τον αναφέροντα, η εταιρεία Orica σχεδιάζει να αποστείλει χιλιάδες τόνους HCB σε μονάδες 
αποτέφρωσης στη Γερμανία (Leverkusen, Dormagen, Herten και Brunsbüttel). Η κυβέρνηση
του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δεν έχει αντιταχθεί στην 
αποτέφρωση του HCB. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι μονάδες αποτέφρωσης έχουν λάβει
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άδεια λειτουργίας που αφορά τη διάθεση τοπικών αποβλήτων, αλλά ότι αντ’ αυτού 
αποτεφρώνουν τοξικά απόβλητα από περισσότερες από 300 διεθνείς εταιρείες. Οι ακριβείς
ποσότητες και η σύνθεση των αποβλήτων δεν δημοσιοποιούνται για λόγους απορρήτου, 
σύμφωνα με τον αναφέροντα.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους
κατοίκους της περιοχής και για το περιβάλλον η εν λόγω σχεδιαζόμενη δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που συνδέονται με τη μακροχρόνια αποθήκευση 
των τοξικών καταλοίπων. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί να εξεταστεί η συμβατότητα της
δραστηριότητας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η βασική κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η οδηγία
2000/76/ΕΚ1 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, η οδηγία 96/61/ΕΚ2 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1013/20063 για τις μεταφορές αποβλήτων.

Η οδηγία 2000/76/ΕΚ θεσπίζει συγκεκριμένες κοινοτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων
οριακών τιμών εκπομπών, υποχρεώσεων παρακολούθησης και διαδικασιών για τον χειρισμό
των αποβλήτων, για την (συν-)αποτέφρωση αποβλήτων ανεξαρτήτως της ικανότητας των 
μονάδων. Πρόκειται για «ελάχιστες» απαιτήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν
αυστηρότερες υποχρεώσεις (π.χ. αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών) οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ (οδηγία IPPC) θα υπερισχύουν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω μονάδα αποτέφρωσης καλύπτει τις οριακές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι της τελευταίας οδηγίας. Οι άδειες που χορηγούνται σε μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων
πρέπει να αναφέρουν ρητά τις κατηγορίες αποβλήτων που μπορούν να τυγχάνουν 
επεξεργασίας και να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των αποβλήτων, όπου 
κρίνεται αναγκαίο. Στην περίπτωση μονάδων όπου αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα, 
ωστόσο, στην άδεια πρέπει να αναφέρονται οι ποσότητες των διαφόρων κατηγοριών 
αποβλήτων που μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η οδηγία δεν επιβάλλει ειδικά όρια
στην ποσότητα των αποβλήτων που μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, αλλά παρέχει στις
αρμόδιες αρχές τη διακριτική ευχέρεια να θέσουν τέτοια όρια, υπό την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τις λοιπές απαιτήσεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των οριακών 
τιμών εκπομπών της.

Στις ουσίες που ρυθμίζει η οδηγία περιλαμβάνονται οι διοξίνες, στην περίπτωση των οποίων 
οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,1 ng/m3. Το άρθρο 9 της
οδηγίας περιέχει διατάξεις για τα υπολείμματα και ορίζει ότι τα υπολείμματα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους. Πριν 

                                               
1  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 91–111.
2  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26–40.
3  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σελ. 1–98.

Adlib Express Watermark



CM\698768EL.doc 3/3 PE398.513
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, πρέπει να διεξάγονται 
κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και 
του ρυπογόνου δυναμικού των διαφόρων υπολειμμάτων της αποτέφρωσης. Το άρθρο 12 της
οδηγίας προβλέπει την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι άδειες πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού. 
Προκειμένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης με ωριαία δυναμικότητα δύο τόνων ή 
περισσότερο, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή ετήσιας έκθεσης. Η 
έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, ως ελάχιστη απαίτηση, απολογισμό της όλης 
διαδικασίας καθώς και των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και τα ύδατα, σε σύγκριση με 
τα πρότυπα εκπομπών της οδηγίας.

Επιπλέον, η οδηγία 96/61/ΕΚ θεσπίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε βιομηχανικές μονάδες. Όσον αφορά την αποτέφρωση επικίνδυνων
αποβλήτων, η χορήγηση άδειας αφορά εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση 
επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των δέκα τόνων. Οι άδειες που 
εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές πρέπει να περιέχουν οριακές τιμές εκπομπών και άλλες 
προϋποθέσεις βάσει των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» (ΒΔΤ). Οι εν λόγω τεχνικές 
περιγράφονται σε έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ (BREF) για την αποτέφρωση των αποβλήτων που
ενέκρινε η Επιτροπή ως αποτέλεσμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, 
κρατών μελών και ενδιαφερομένων φορέων. Η έκδοση άδειας βάσει ΒΔΤ μπορεί να
συνεπάγεται αυστηρότερους όρους από αυτούς που απαιτούνται ως ελάχιστες προϋποθέσεις 
βάσει της οδηγίας 2000/76/ΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αποβλήτων στη Γερμανία από την Αυστραλία, οι αναλυτικές
απαιτήσεις για τα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση προβλέπονται στα άρθρα 41 και 
42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και στα
άρθρα 43 και 44 του ίδιου κανονισμού για τα απόβλητα που προορίζονται για ανάκτηση. Η
εκτίμηση των σχετικών διαδικαστικών απαιτήσεων προϋποθέτει, επομένως, να κριθεί εάν τα
απόβλητα θα υποβληθούν σε διαδικασία αξιοποίησης ή διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, οι
εισαγωγές επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αναγκαίων διαδικασιών.

Συμπεράσματα

Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία στην περίπτωση αυτή δεν απαγορεύει την αποτέφρωση
επικίνδυνων αποβλήτων εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης
της συμμόρφωσης με τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπών. Βάσει των δυνατοτήτων των
αντίστοιχων μονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αρμόδιας αρχής να αποφανθεί επί της ποσότητας αποβλήτων που μπορούν να αποτεφρωθούν. 
Ωστόσο, οι άδειες πρέπει να δημοσιοποιούνται και να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την
ποσότητα και τη σύνθεση των αποβλήτων που αποτεφρώνονται.

Η Επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές όσον αφορά τις
δυνατότητες των εν λόγω μονάδων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας που 
ακολουθήθηκε (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του κοινού). Σε περίπτωση που
εντοπιστεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα κάνει χρήση των εξουσιών
που της παρέχουν οι Συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις σχετικές 
διατάξεις.
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