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Notat til Folketingets Europaudvalg om tre forslag til Kommissionsbeslutninger om indhold af POP-stoffer i affald.
Kommissionen har fremsendt 3 forslag til ændring af bilag IV (liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7) og
bilag V (affaldshåndtering) ”Forordning nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte og ændring af direktiv 79/117/EF” til afstemning i den tekniske
tilpasningskomité d. 25. januar 2006.
Forslaget vedr. bilag V fastsætter den maksimale koncentration af POP stoffer som der må være i affald, hvis man ønsker at behandle det POP-holdige
affald i henhold til bilag V. Bilag V oplister de affaldstyper som kan indeholde
POP stoffer og som på grund af at destruktion af disse POP stoffer ikke er
den miljømæssige foretrukne affaldsbehandling, gerne må behandle i henhold til en af de behandlingsmetoder som også er listet i bilag V. (forslag 1)
Forslaget vedr. bilag IV fastsætter grænseværdien for hvornår affaldsbehandlingen skal være på en sådan måde, at den sikrer at der sker en destruktion af POP stofferne i affaldet. (forslag 2)
Kommissionen har desuden et 3. forslag der sætter et krav behandlingen af
dioxinholdigt affald hvis der ikke sker en destruktion af dioxinen i affaldet og
hvis dioxin koncentrationen er over 1 mikrogram/kg. (forslag 3)
Som en del af det tredje Kommissionsforslag ligger et forslag om at udvidde
listen om godkendt destruktionsbehandlinger til også at omfatte behandlingen R4 – Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer og en
præcisering af midlertidege behandliger som er tilladt i forbindelse med destruktion.
Dele af forslagene vil indebære en teoretisk svækkelse af beskyttelsesniveauet i Danmark, mens andre dele af forslagene vil ikke ændre på beskyttelsesniveauet i Danmark.
I forhold til dioxin-holdigt affald vil kravet om destruktion af dioxin over 15
mikrogram/kg, sandsynligvis ikke have samfundsøkonomiske konsekvenser.
Der er ikke lavet nogen økonomisk vurdering af behandling af affald med et
dioxin indhold over 1 mikrogram/kg.
Der er ingen økonomiske konsekvenser for affald indeholdende de andre
POP stoffer.
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Regeringen agter at stemme imod forslag 1, idet Danmark finder maksimumsværdierne for høje.
Regeringen agter at støtte forslag 2, idet regeringen dog lægger afgørende vægt på at ”lowlevel” værdien af dioxin kommer til at ligge på 1 mikrogram/kg.
Regeringen agter at støtte forslag 3.

