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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0203/2007, którą złożył Daniel Nestmann (Niemcy), w sprawie spalania 
w Niemczech heksachlorobenzenu pochodzącego z Australii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zbadanie, czy 
planowane w Nadrenii Północnej-Westfalii spalanie dużych ilości trującego i rakotwórczego 
heksachlorobenzenu pochodzącego z Sydney jest zgodne z przepisami środowiskowymi UE, 
a także przepisami o ochronie zdrowia ludzkiego przed działaniem niebezpiecznych 
substancji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Kontekst/streszczenie faktów/przebieg wydarzeń

Petycja dotyczy transportu niebezpiecznej substancji — heksachlorobenzenu (HCB) 
z Australii do Niemiec w celu spalenia. Według składającego petycję firma Orica planuje 
przesłanie wielu tysięcy ton HCB do spalarni w Niemczech (Leverkusen, Dormagen, Herten 
i Brunsbüttel). Rząd landu Nadrenia Północna-Westfalia nie zgłosił zastrzeżeń co do spalania 
HCB. Składający petycję twierdzi, że spalarnie, którym przyznano pozwolenie na 
unieszkodliwianie lokalnych odpadów, spalają toksyczne odpady z ponad 
300 międzynarodowych firm. Składający petycję twierdzi, że dokładne ilości i skład odpadów 
nie są podawane do wiadomości publicznej, co jest uzasadniane względami poufności.
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Składający petycję wyraża obawy związane z zagrożeniami dla okolicznych mieszkańców 
i środowiska wynikającymi z planowanej działalności, w tym problemami związanymi 
z długotrwałym składowaniem pozostałości toksycznych. W związku z powyższym zwraca 
się o zbadanie, czy działalność ta jest zgodna z prawodawstwem UE.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Najważniejsze akty prawodawstwa wspólnotowego istotne dla przedmiotowej sprawy to 
dyrektywa 2000/76/WE1 w sprawie spalania odpadów, dyrektywa 96/61/WE2 dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1013/20063 w sprawie przemieszczania odpadów.

Dyrektywa 2000/76/WE określa szczegółowe wymogi wspólnotowe, w tym dopuszczalne 
wartości emisji, obowiązki w zakresie monitorowania oraz procedury gospodarowania 
odpadami, dotyczące (współ)spalania odpadów niezależnie od zdolności przerobowej 
instalacji. Są to wymogi „minimalne”, co oznacza, że pierwszeństwo będą mieć bardziej 
rygorystyczne środki (np. surowsze dopuszczalne wartości emisji), które uznano za konieczne 
zgodnie z dyrektywą 96/61/WE (dyrektywa IPPC), pod warunkiem że dana spalarnia osiąga 
wartości progowe określone w załączniku I dyrektywy IPPC. W pozwoleniu na działanie 
spalarni należy wymienić bezpośrednio kategorie odpadów, które mogą być przetwarzane 
oraz, gdzie stosowne, zawrzeć informacje na temat ilości odpadów. Jednak w przypadku
pozwoleń przyznanych spalarni wykorzystującej odpady niebezpieczne należy wymienić 
ilości różnych kategorii odpadów niebezpiecznych, które mogą być poddawane obróbce. 
Dyrektywa nie wprowadza szczegółowych limitów ilości odpadów, jaką można poddać 
obróbce, i pozostawia określenie takich limitów w gestii właściwych władz, pod warunkiem 
że spełnione zostaną pozostałe wymogi dyrektywy, w tym dopuszczalne wartości emisji.

Wśród substancji regulowanych dyrektywą znajdują się dioksyny, w przypadku których 
emisje do powietrza nie mogą przekraczać 0,1 ng/m3. Art. 9 zawiera przepisy dotyczące 
pozostałości i stanowi, że minimalizuje się ilość i szkodliwość pozostałości. Przed 
określeniem dróg unieszkodliwiania lub recyklingu pozostałości ze spalarni lub współspalarni 
przeprowadza się właściwe badania w celu ustalenia charakterystyki fizycznej i chemicznej 
oraz możliwości zanieczyszczania. Art. 12 zawiera przepisy dotyczące dostępu do informacji 
i uczestnictwa społeczeństwa. Zgodnie z tym artykułem wnioski powinny być udostępniane 
społeczeństwu. W przypadku spalarni o zdolności przerobowej dwóch ton na godzinę lub 
większej informacje te powinny być udostępniane w formie corocznego sprawozdania. 
Sprawozdanie to zawiera, jako minimalny wymóg, opis przebiegu procesu i emisji do 
powietrza i do wody w porównaniu z normami emisji w dyrektywie.

Ponadto dyrektywa 96/61/WE ustanawia wspólnotowe ramy dotyczące przyznawania 
pozwoleń zakładom przemysłowym. W odniesieniu do substancji niebezpiecznych 
przyznawanie pozwoleń ma zastosowanie w przypadku instalacji unieszkodliwiania lub 

                                               
1 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91–111.
2 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26-40.
3 Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1-98.
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odzysku o zdolności przerobowej przekraczającej 10 ton na dobę. Pozwolenia przyznawane 
przez właściwe władze winny zawierać dopuszczalne wartości emisji i inne warunki, 
w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). Techniki te opisano w dokumencie 
referencyjnym w sprawie najlepszych dostępnych technik (BREF) dotyczących spalania 
odpadów, przyjętym przez Komisję na skutek wymiany informacji między Komisją, 
państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Przyznawanie pozwoleń na bazie 
BAT może wymagać spełnienia bardziej restrykcyjnych wymogów niż te określone 
w dyrektywie 2000/76/WE.

Co się tyczy przywozu odpadów z Australii do Niemiec, szczegółowe wymogi dotyczące 
odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania określono w art. 41-42 rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów; art. 43-44 tego rozporządzenia dotyczą 
odpadów przeznaczonych do odzysku. Aby dokonać oceny właściwych wymogów 
proceduralnych, należy zatem określić, czy odpady mają zostać poddane procesowi odzysku, 
czy też unieszkodliwiania. W każdym wypadku przywóz jest dozwolony pod warunkiem 
przestrzegania koniecznych procedur.

Wnioski

W przedmiotowej sprawie właściwe prawodawstwo wspólnotowe nie zawiera zakazu spalania 
odpadów niebezpiecznych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymogi, w tym 
zgodność z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami emisji. Decyzję o ilości odpadów, 
która może zostać spalona zależnie od zdolności przerobowych przedmiotowych spalarni, 
pozostawiono w gestii właściwych władz, przy czym pozwolenie powinno być podane do 
wiadomości publicznej oraz powinno zawierać informacje o ilości i składzie spalanych 
odpadów.

Komisja zwróci się do władz niemieckich o dalsze informacje dotyczące zdolności 
przerobowych przedmiotowych spalarni, także zastosowanej procedurze przyznania 
pozwolenia (w tym uczestnictwa społeczeństwa). Jeżeli Komisja stwierdzi naruszenie 
prawodawstwa wspólnotowego, wykorzysta uprawnienia przyznane jej na mocy traktatów, 
aby zapewnić przestrzeganie właściwych przepisów.
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