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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0203/2007, adresată de Daniel Nestmann, de naţionalitate germană, 
privind incinerarea în Germania de hexaclorbenzen provenind din Australia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Parlamentului European să verifice dacă preconizata incinerare în 
Renania de Nord-Westfalia a unor mari cantităţi de hexaclorbenzen, substanţă toxică şi 
cancerigenă, provenind din oraşul australian Sydney, este în conformitate cu prevederile de 
mediu ale UE şi cu regulamentele de protejare a sănătăţii populaţiei împotriva efectelor 
dăunătoare ale unor substanţe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Context / Rezumat al faptelor / Istoric

Petiţia se referă la transportul substanţei periculoase hexaclorbenzen (HCB) din Australia, 
pentru a fi incinerată în Germania. Potrivit petiţionarului, compania Orica intenţionează să 
trimită mii de tone de HCB către staţiile de incinerare din Germania (Leverkusen, Dormagen, 
Herten şi Brunsbüttel). Guvernul statului federal Renania de Nord-Westfalia nu a adus nicio 
obiecţie incinerării hexaclorbenzenului. Petiţionarul susţine că instalaţiile de incinerare au 
autorizaţie pentru evacuarea deşeurilor locale şi incinerează deşeuri toxice provenind de la 
mai mult de 300 de companii internaţionale. Potrivit petiţionarului, cantităţile exacte şi 
compoziţia deşeurilor nu sunt făcute publice pe motiv de confidenţialitate. 
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Petiţia 

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile asupra locuitorilor şi asupra 
mediului în urma acestei activităţi, inclusiv problemele legate de depozitarea pe termen lung a 
reziduurilor toxice. Prin urmare, acesta solicită examinarea compatibilităţii activităţii în cauză
cu legislaţia UE.

Observaţiile Comisiei asupra petiţiei

Principala legislaţie comunitară relevantă în acest caz este Directiva 2000/76/CE1 privind 
incinerarea deşeurilor, Directiva 96/61/CE2 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 
(IPPC) şi Regulamentul CE nr. 1013/20063 privind transferurile de deşeuri. 

Directiva 2000/76/CE stabileşte cerinţe comunitare specifice, inclusiv valorile limită ale 
emisiilor, obligaţiile de monitorizare, şi procedurile pentru tratarea deşeurilor, pentru 
(co)incinerarea deşeurilor indiferent de capacitatea instalaţiilor. Acestea sunt  cerinţe 
„minime”, în sensul că orice obligaţie mai strictă (de exemplu limite mai stricte ale valorilor 
emisiilor) stabilite ca fiind necesare în temeiul Directivei 96/61/EC (Directiva IPPC) va avea 
prioritate, în cazul în care staţia în chestiune atinge pragurile prevăzute în Anexa 1 din 
directivă. Autorizaţiile acordate pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor trebuie să 
precizeze în mod explicit categoriile de deşeuri care pot fi tratate şi să conţină informaţii 
privind cantitatea de deşeuri, acolo unde este cazul. Totuşi, în cazul instalaţiilor de incinerare 
a deşeurilor periculoase, permisul trebuie să precizeze cantităţile pentru diferitele categorii de 
deşeuri periculoase ce urmează să fie tratate. Această directivă nu impune limite specifice 
privind cantitatea de deşeuri ce pot fi tratate, lăsând autorităţile competente să stabilească 
aceste limite, în conformitate cu celelalte cerinţe ale directivei, inclusiv limitele valorilor de 
emisie. 

Substanţele reglementate prin această directivă includ dioxinele, pentru care emisia în aer nu 
trebuie să depăşească 0,1 ng/m3. Articolul 9 din directivă conţine prevederi pentru reziduuri, 
conform cărora cantitatea şi nocivitatea reziduurilor trebuie minimalizate. Înainte de stabilirea 
rutelor pentru distrugerea sau poluarea acestora, trebuie efectuate teste pentru stabilirea 
caracteristicilor fizice şi chimice şi potenţialul de poluare. Articolul 12 din directivă prevede 
accesul la informare si participare publică. Potrivit acestui articol, permisele trebuie făcute 
publice. În cazul instalaţiilor de incinerare cu o capacitate de două sau mai multe tone pe oră, 
aceste informaţii trebuie sa ia forma unui raport anual. Raportul trebuie să prezinte cel puţin 
desfăşurarea procesului şi emisia în aer şi apă, faţă de standardele impuse de directivă.

În plus, Directiva 96/61/CE stabileşte un cadru comunitar pentru autorizarea instalaţiilor 
industriale. În legătură cu incinerarea deşeurilor periculoase, permisele se aplică instalaţiilor 
pentru distrugere sau evacuare cu o capacitate mai mare de 10 tone pe zi. Permisele emise de 
autorităţile competente trebuie să conţină limite ale valorilor de emisie şi alte condiţii pe baza 
                                               
1  JO L 332, 28.12.2000, p. 91–111.
2  JO L 257, 10.10.1996, p. 26–40.
3 JO L 190, 12.7.2006, p. 1–98.
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celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Aceste tehnici sunt descrise într-un document de 
referinţă al BAT (BREF) privind incinerarea deşeurilor  adoptat de Comisie ca rezultat al 
schimbului de informaţii dintre Comisie, statele membre şi persoanele interesate. Pentru 
permisele acordate în baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pot fi necesare condiţii 
mai stricte decât cele impuse ca cerinţe minime în temeiul Directivei 2000/76/CE.

În ceea ce priveşte importul de deşeuri în Germania din Australia, cerinţele detaliate pentru 
deşeurile destinate distrugerii sunt prevăzute la articolele 41-42 din Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 privind transferurile de deşeuri şi articolele 43-44 din acelaşi regulament, cu 
privire la deşeurile destinate reciclării. O evaluare a cerinţelor procedurale relevante 
presupune astfel să se stabilească dacă deşeurile vor trece printr-o operaţie de reciclare sau de 
distrugere. În orice caz, importurile vor fi premise dacă procedurile necesare sunt respectate. 

Concluzii

Legislaţia comunitară aplicabilă în acest caz nu interzice incinerarea deşeurilor periculoase 
dacă cerinţele, inclusiv limitele valorilor de emisie, sunt respectate. În funcţie de capacitatea  
instalaţiilor de incinerare a deşeurilor, decizia privind cantitatea de deşeuri care urmează a fi 
incinerate revine autorităţilor competente, însă permisele ar trebui făcute publice şi ar trebui 
să conţină informaţii cu privire la cantitatea şi compoziţia deşeurilor de incinerat.

Comisia va solicita informaţii suplimentare din partea autorităţilor germane cu privire la 
capacitatea instalaţiilor în cauză, precum şi referitor la procedura de autorizare urmată 
(inclusiv participarea publică). În cazul identificării unei încălcări a legislaţiei comunitare, 
Comisia va face uz de puterile conferite prin tratate pentru a se asigura de respectarea 
dispoziţiilor aplicabile.
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