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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 203/2007, Daniel Nestmann, Saksan kansalainen, Australiasta 
peräisin olevan heksaklooribentseenin polttamisesta Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tarkistamaan, onko Nordrhein-
Westfalenissa suunniteltu Australian Sydneystä peräisin olevan myrkyllisen ja 
karsinogeenisen heksaklooribentseenin suurten määrien polttaminen EU:n 
ympäristölainsäädännön ja väestön suojelemista vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskeiltä 
koskevien sääntöjen mukaista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Taustaa/Yhteenveto

Vetoomus koskee myrkyllisen heksaklooribentseenin kuljetusta Australiasta poltettavaksi 
Saksaan. Vetoomuksen esittäjän mukaan Orica-niminen yhtiö suunnittelee lähettävänsä 
tuhansia tonneja heksaklooribentseeniä Saksassa sijaitseviin polttolaitoksiin (Leverkusen, 
Dormagen, Herten ja Brunsbüttel). Nordrhein-Westfalenin osavaltion hallitus ei ole esittänyt 
vastalauseita heksaklooribentseenin polttamisesta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
polttolaitoksille on annettu lupa paikallisen jätteen hävittämiseen ja että ne polttavat yli 
300 kansainvälisestä yrityksestä peräisin olevaa myrkyllistä jätettä. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tietoja jätteen tarkasta määrästä ja koostumuksesta ei ole yleisön saatavilla 
luottamuksellisuuden takia.
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Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa riskeistä, joita suunniteltu toiminta aiheuttaa
paikalliselle väestölle ja ympäristölle, mukaan lukien myrkyllisen polttojätteen pitkäaikaiseen 
varastointiin liittyvät ongelmat. Hän pyytää siksi tutkimaan, onko toiminta EU:n 
lainsäädännön mukaista.

Vetoomusta koskevat komission huomiot

Tässä tapauksessa tärkein merkityksellinen yhteisön lainsäädäntö on jätteenpoltosta annettu 
direktiivi 2000/76/EY1, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi annettu direktiivi 96/61/EY2 (IPPC-direktiivi) ja jätteiden siirrosta annettu 
asetus (EY) N:o 1013/20063.

Direktiivillä 2000/76/EY säädetään jätteenpolttoa ja rinnakkaispolttoa koskevista yhteisön 
erityisvaatimuksista, myös päästöjen raja-arvoista, seurantavelvoitteista ja 
jätteenkäsittelymenettelyistä laitosten kapasiteetista riippumatta. Nämä ovat 
”vähimmäisvaatimuksia”, sillä direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) nojalla välttämättömiksi 
määritellyt ankarammat velvoitteet ovat etusijalla, mikäli kyseisessä polttolaitoksessa 
ylitetään viimeksi mainitun direktiivin liitteessä I määritetyt kynnysarvot. 
Jätteenpolttolaitoksille myönnetyissä luvissa on nimenomaisesti mainittava jäteluokat, joiden 
käsittely on sallittu, ja tarvittaessa esitettävä tiedot jätteen määrästä. Vaarallista jätettä 
käyttävän polttolaitoksen luvassa on lisäksi lueteltava ne eri luokkiin kuuluvan vaarallisen 
jätteen määrät, joiden käsittely on sallittu. Direktiivissä ei esitetä erityisiä rajoja sen jätteen 
määrälle, jonka käsittely on sallittu. Kyseisten rajojen asettaminen kuuluu toimivaltaisten 
viranomaisten harkintavaltaan edellyttäen, että direktiivin muut vaatimukset, myös päästöjen 
raja-arvoja koskevat vaatimukset täytetään.

Direktiivillä säänneltyihin aineisiin kuuluvat dioksiinit, joiden ilmaan johdetut päästöt saavat 
olla enintään 0,1 ng/m3. Direktiivin 9 artikla sisältää määräyksiä polttojätteestä, ja siinä 
todetaan, että polttojätteen määrä ja haitallisuus on minimoitava. Ennen polttojätteen 
käsittely- tai kierrätystapojen määrittämistä on tehtävä tarvittavat tutkimukset, jotta voidaan 
selvittää eri polttojätteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja pilaamispotentiaali. 
Direktiivin 12 artiklassa säädetään tiedonsaannista ja yleisön osallistumisesta. Artiklan 
mukaan luvat on annettava yleisön saataville. Niiden polttolaitosten osalta, joiden kapasiteetti 
on kaksi tonnia tunnissa tai enemmän, tiedot on esitettävä vuosikertomuksen muodossa. 
Kertomuksessa on selostettava ainakin prosessin kulku sekä ilmaan ja veteen joutuneet 
päästöt suhteutettuna direktiivin mukaisiin rajoihin.

Direktiivillä 96/61/EY säädetään myös teollisuuslaitosten lupia koskevista yhteisön puitteista. 
Vaarallisen jätteen polton osalta lupien myöntäminen koskee käsittely- ja 
hyödyntämislaitoksia, joiden kapasiteetti on yli kymmenen tonnia päivässä. Toimivaltaisten 
viranomaisten myöntämien lupien on sisällettävä parhaimpiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin perustuvia päästöjen raja-arvoja ja muita ehtoja. Kyseiset tekniikat kuvataan 
jätteenpolton parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa vertailuasiakirjassa (BREF-
                                               
1 EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91–111.
2 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26–40.
3 EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1–98.
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asiakirja), jonka komissio hyväksyi komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien välisen tiedonvaihdon jälkeen. Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
perustuvassa lupien myöntämisessä voidaan vaatia tiukempien ehtojen täyttämistä kuin 
direktiivin 2000/76/EY mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Australiasta Saksaan tuotavan jätteen osalta jätteiden siirrosta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 41–42 artiklassa annetaan yksityiskohtaiset vaatimukset huolehdittavaksi 
tarkoitetun jätteen tuonnista ja saman asetuksen 43–44 artiklassa hyödynnettäväksi tarkoitetun 
jätteen tuonnista. Asiaankuuluvia menettelyjä koskevia vaatimuksia arvioitaessa on siis 
määriteltävä, onko jäte tarkoitettu huolehdittavaksi vai hyödynnettäväksi. Joka tapauksessa 
tuonti sallitaan edellyttäen, että tarvittavia menettelyjä noudatetaan.

Johtopäätökset

Tässä tapauksessa sovellettavalla yhteisön lainsäädännöllä ei kielletä vaarallisen jätteen 
polttoa, mikäli kaikkia vaatimuksia, myös asiaankuuluvia päästöjen raja-arvoja noudatetaan. 
Kyseessä olevien jätteenpolttolaitosten kapasiteetin perusteella päätös sen jätteen määrästä, 
jonka käsittely on sallittu, kuuluu toimivaltaisen viranomaisen harkintavaltaan, mutta lupien 
on oltava yleisön saatavilla ja niissä on esitettävä tiedot jätteen määrästä ja koostumuksesta.

Komissio pyytää Saksan viranomaisilta lisätietoja kyseessä olevien laitosten kapasiteetista 
sekä noudatetusta luvanantomenettelystä (myös yleisön osallistumisesta). Mikäli havaitaan, 
että yhteisön lainsäädäntöä on rikottu, komissio käyttää perustamissopimuksilla sille annettuja 
toimivaltuuksia varmistaakseen, että asiaankuuluvia määräyksiä noudatetaan.
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