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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Daniel Nestmann, német állampolgár által benyújtott, 0203/2007 sz. petíció az 
Ausztráliából származó hexaklór-benzol Németországban történő elégetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója annak ellenőrzésére kéri a Parlamentet, hogy az ausztráliai Sydneyből 
származó nagy mennyiségű hexaklór-benzol – egy mérgező és rákkeltő anyag – tervezett 
észak-rajna-vesztfáliai elégetése megfelel-e az EU környezetvédelmi rendelkezéseinek és a 
lakosság veszélyes anyagokból eredő káros egészségügyi hatásokkal szembeni védelmére 
vonatkozó szabályoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítás: 2007. július 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz.

Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

A petíció tárgya az Ausztráliából származó hexaklór-benzol (HCB) – egy veszélyes anyag –
Németországba történő szállítása elégetés céljából. A petíció benyújtója szerint az Orica 
vállalat azt tervezi, hogy több ezer tonna hexaklór-benzolt küld németországi 
hulladékégetőkbe (Leverkusen, Dormagen, Herten és Brunsbüttel). Észak-Rajna-Vesztfália 
szövetségi tartomány kormánya mindeddig nem tiltakozott a hexaklór-benzol elégetése ellen. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy a hulladékégetők engedélye a helyi hulladékok 
ártalmatlanítására szól, valamint hogy azokban több mint 300 nemzetközi vállalat mérgező
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hulladékát égetik el. Rámutat továbbá, hogy az elégetett hulladék pontos mennyiségét és 
összetételét bizalmasan kezelik, ezért ezek az adatok nyilvánosan nem hozzáférhetők.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a helyi lakosságot és a környezetet a szóban forgó 
tervezett tevékenység miatt érintő veszélyekkel kapcsolatban, ideértve a mérgező 
maradékanyagok hosszú távú tárolásával összefüggő problémákat is. Következésképpen 
annak kivizsgálását kéri, hogy a szóban forgó tevékenység összhangban áll-e az uniós 
jogszabályokkal.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A szóban forgó esetre vonatkozó fő közösségi jogszabály a hulladékok égetéséről szóló 
2000/76/EK1 irányelv, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
(IPPC) szóló 96/61/EK2 irányelv, valamint a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK3

rendelet.

A 2000/76/EK irányelv a hulladékégetésre és együttégetésre vonatkozóan konkrét közösségi 
követelményeket állapít meg, ideértve a kibocsátási határértékeket, az ellenőrzési 
kötelezettségeket, valamint a hulladékkezelési eljárásokat, függetlenül attól, hogy a 
hulladékégető milyen kapacitással rendelkezik. Ezek „minimumkövetelmények” olyan 
értelemben, hogy bármely szigorúbb kötelezettség (pl. szigorúbb kibocsátási határértékek), 
amelyeket a 96/61/EK irányelv (az IPPC irányelv) értelmében szükségesnek ítélnek, 
elsőbbséget élvez, amennyiben a szóban forgó hulladékégető eléri az utóbbi irányelv I. 
mellékletében megállapított küszöbértékeket. A hulladékégetők részére kiadott 
engedélyeknek tartalmazniuk kell a hulladékégetőben kezelhető hulladékkategóriák pontos 
felsorolását, valamint – amennyiben szükséges – a hulladék mennyiségére vonatkozóan is kell 
információkat tartalmazniuk. Ugyanakkor a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával 
foglalkozó hulladékégetők esetében az engedélynek az egyes kategóriákon belül kezelt 
veszélyes hulladékok mennyiségéről is pontos felsorolást kell tartalmaznia. Az irányelv nem 
állapít meg konkrét határértékeket a kezelhető hulladékok mennyiségére vonatkozóan, hanem 
az ilyen határértékek meghatározását az illetékes hatóságok megítélésére bízza, amennyiben 
teljesülnek az irányelvben foglalt további követelmények, ideértve a kibocsátási 
határértékeket is.

Az irányelvben szabályozott anyagok közé tartoznak a dioxinok, amelyek esetében a levegőbe 
történő kibocsátás nem haladhatja meg a 0,1 ng/m3 értéket. Az irányelv 9. cikke rendelkezik a 
maradékanyagokról, és kimondja, hogy a maradékanyagok mennyiségét és káros hatását a 
lehető legkisebbre kell csökkenteni. A hulladékégető és együttégető művekből származó 
maradékanyagok végleges elhelyezési útvonalának megállapítását, illetve hasznosítását 
megelőzően megfelelő vizsgálatokat kell végezni a különféle égetési maradékanyagok fizikai 
és kémiai jellemzőinek, valamint szennyező képességének megállapítása céljából. Az irányelv 

                                               
1  HL L 332., 2000.12.28., 91–111. o.
2  HL L 257., 1996.10.10., 26–40. o.
3  HL L 190., 2006.7.12., 1–98. o.
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12. cikke előírja az információhoz való hozzáférést és a társadalmi részvételt. E cikk 
értelmében az engedélyeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Az óránként 
két tonna vagy annál nagyobb teljesítményű hulladékégetők esetében a tájékoztatásnak éves 
jelentés formájában kell történnie. A jelentésben minimális követelményként be kell számolni 
a technológia működéséről, valamint a levegőbe és vizekbe irányuló, az irányelv előírásaihoz 
viszonyított tényleges kibocsátásról.

A 96/61/EK irányelv emellett meghatározza az ipari üzemek engedélyezésének keretét is. A 
veszélyes hulladékok elégetésével összefüggésben az engedélyezési eljárás olyan,
ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással foglalkozó üzemekre vonatkozik, amelyek 
kapacitása meghaladja a napi 10 tonnát. Az illetékes hatóságok által kiállított engedélyeken 
fel kell tüntetni a kibocsátási határértékeket, valamint az elérhető legjobb technikán (BAT) 
alapuló egyéb feltételeket. A szóban forgó technikák leírását a Bizottság, a tagállamok és az 
érdekelt felek közötti információcsere eredményeképpen a Bizottság által elfogadott, 
hulladékégetésről szóló BAT referenciadokumentum (BREF) tartalmazza. A BAT-alapú 
engedélyezés a 2000/76/EK irányelv értelmében meghatározott minimumkövetelményeken 
alapuló feltételeknél szigorúbb feltételeket tehet szükségessé.

Ami a hulladék Ausztráliából Németországba történő behozatalát illeti, az ártalmatlanításra 
szánt hulladékra vonatkozó részletes követelményeket a hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK rendelet 41–42. cikke tartalmazza, a hasznosításra szánt hulladék esetében 
pedig ugyanazon rendelet 43–44. cikke az irányadó. Következésképpen a vonatkozó eljárási 
követelmények értékeléséhez előbb szükség van annak megállapítására, hogy a hulladékon
újrahasznosító vagy ártalmatlanító műveletet végeznek. Mindenesetre a hulladék behozatalát 
a szükséges eljárások követése mellett mindkét esetben engedélyeznék.

Következtetések

Az ez esetben alkalmazandó közösségi jogszabályok nem tiltják a veszélyes hulladék 
elégetését, feltéve, hogy valamennyi követelménynek – ideértve a vonatkozó kibocsátási 
határértékek betartását is – megfelelnek. A szóban forgó hulladékégetők kapacitása alapján a 
hulladékégetőben elégetett hulladék mennyiségére vonatkozóan az illetékes hatóság saját 
belátása szerint dönthet, ugyanakkor az engedélyeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
kell tenni, és azoknak az elégetésre szánt hulladék mennyiségére és összetételére vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia.

A Bizottság további tájékoztatást fog kérni a német hatóságoktól a szóban forgó 
hulladékégetők kapacitására, valamint a lefolytatott engedélyezési eljárásra vonatkozóan 
(ideértve a társadalmi részvételt is). Amennyiben bebizonyosodik, hogy a közösségi 
jogszabályok megsértésére került sor, a Bizottság a Szerződések értelmében ráruházott 
hatáskörét arra használja majd, hogy biztosítsa a vonatkozó rendelkezések tiszteletben 
tartását.
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