
JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Louise Weber

Avfallshantering i Europa

Examensarbete
20 poäng

Annika Nilsson

Miljörätt

VT 2001



Innehåll

1 INLEDNING 3

1.1 Allmänt 3

1.2 Syfte 4

1.3 Metod och material 5

1.4 Disposition 5

2 ALLMÄNT OM AVFALLSHANTERING 7

2.1 Något om avfallshanteringens framväxt 7

2.2 Historik 9
2.2.1 Miljöhandlingsprogrammen 10

2.3 Äldre direktiv 12
2.3.1 Direktiv 75/442 gällande avfall 12
2.3.2 Direktiv 84/631 gällande övervakning och kontroll av gränsöverskridande
transporter av farligt avfall 12

2.4 Gemenskapens prioritering och målsättning på avfallsområdet 13

2.5 Definitionen av avfall 14

2.6 Gällande direktiv på avfallsområdet 14
2.6.1 Direktiv 91/156 gällande avfall 14

2.7 Transport av avfall 16
2.7.1 Vad som gäller för gränsöverskridande avfallstransporter 17
2.7.2 Utvecklingen på området 17
2.7.3 Proceduren för avfallstransporter mellan medlemsstater 18

2.7.3.1 Avfallstransport vars syfte är slutlig deponering 18
2.7.3.2 Avfallstransport för återvinningsändamål 20

2.7.4 Proceduren för export av avfall från EU till tredje land 21
2.7.4.1 Avfallsexport vars syfte är slutlig deponering 21
2.7.4.2 Avfallsexport vars syfte är återvinning 21

2.7.5 Proceduren för import av avfall till EU 22
2.7.6 Avfallstransporter för slutlig deponering och återvinning mellan
medlemsstater som korsar en tredje stat 22
2.7.7 Avfall som kommer från tredje land och som genomkorsar EU för att sedan
återvinnas eller bortskaffas i ett annat tredje land 23
2.7.8 Avfallstransporter inom en medlemsstat 23
2.7.9 Vad som gäller alla avfallstransporter 23

2.7.9.1 Notifierarens skyldigheter 24
2.7.9.2 De behöriga myndigheternas åtaganden 24

2.8 Gällande konventioner och direktiv på avfallstransportområdet 25
2.8.1 Internationella konventioner 25



2.8.1.1 Baselkonventionen 26
2.8.1.2 Den IV Lomékonventionen 28

2.8.2 Förordningar 28
2.8.2.1 Förordning 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter28

3 PRAXIS FRÅN EG-DOMSTOLEN 32

3.1 Mål 2/90 32

3.2 Mål C-442/92 34

3.3 Mål 372-374/85 34

3.4 Mål C-206&207/88 35

3.5 Mål C-209/94 35

4 AVFALLSHANDEL MELLAN EU:S MEDLEMSSTATER 36

4.1 Introduktion 36

4.2 Storbritannien 38

4.3 Tyskland 39

4.4 Frankrike 40

4.5 Sammanfattande jämförelse mellan Storbritannien, Tyskland och Frankrike41

4.6 Att styra över avfallshandeln 42

4.7 Viktiga principer som styr på avfallsområdet 42
4.7.1 Försiktighetsprincipen 43
4.7.2 Förorenaren betalar 43
4.7.3 Självförsörjningsprincipen 43
4.7.4 Närhetsprincipen 44

4.8 Sammanfattning 44

5 OTILLÅTEN HANDEL 46

6 SLUTSATSER 47



1

Sammanfattning

1975 uppskattade Kommissionen att gemenskapen genererade över 2000
miljoner ton avfall varje år. Avfallskvantiteten ökade kraftigt. Samma år antogs
avfallsdirektivet 75/442 som var ett led i gemenskapens mål att stärka och
expandera avfallshanteringspolicyn. Mellan 1978-1984 kritiserade Parlamentet
gemenskapens aktioner på avfallshanteringsområdet som bristfälliga.
Medlemsstaterna respekterade inte de direktiv som antagits mellan 1975-1978.
Ett trendbrott skedde 1984 då avfallshanteringspolicyn utvecklades mot ett
program gällande ren teknologi.

De grundläggande bestämmelserna antagna på gemenskapsnivå är
avfallsdirektivet 75/442 modifierat genom direktiv 91/156 och förordning 259/93
gällande transport av avfall. Det avfallsdirektiv som antogs 1975 specificerade det
faktum att kostnaden för bortskaffandet av avfall skulle innehavaren av avfallet
betala. Den princip som kom till uttryck var principen om att förorenaren betalar.
Detta direktiv modifierades 1991 genom direktiv 91/156. Huvudsyftet med detta
tillägg var att ändra direktivets tonvikt från att vara ett generellt
avfallshanteringsprogram till ett direktiv i vilket prevention av avfallsgenerering var
av högsta prioritet.

    Den gränsöverskridande transporten av farligt avfall ökade ständigt och många
olyckor inträffade. Kontrollen av avfallsrörelser var otillräcklig och detta ledde till
att de länder till vilka avfall transporterades, inte fick tillräcklig information för att
kunna utföra en effektiv kontroll, då avfallet ofta klassificerades olika eller var
otillräckligt beskrivet. För att rätta till detta ohållbara förhållande antogs 1984
direktiv 84/631 gällande övervakning och kontroll inom gemenskapen över
gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Detta direktiv täckte alla
transporter, både inom en medlemsstat och över gemenskapens externa gränser.
Det vanligaste fallet var, och är, transporter av avfall från en medlemsstat till en
annan men också transit genom en eller flera medlemsstater eller transport till en
medlemsstat från tredje land.

    Vid export av farligt avfall ska innehavaren notifiera de berörda behöriga
myndigheterna om den planerade transporten och ombesörja för den nödvändiga
informationen som rättfärdigar tillstånd för transporten. Kommissionen fick
information i slutet på 1980-talet som visade att de direktiv som reglerade
området vid denna tidpunkt, direktiv 84/631 och direktiv 86/279, att dessa
direktivs krav inte hade uppfyllts i samband med kontrakt gällande import av
stora kvantiteter av avfall till ett antal afrikanska länder vilka inte hade den
nödvändiga tekniska kapaciteten som krävdes för att på ett säkert sätt ta hand
om avfallet. 1988 antog Rådet en förordning som reglerade gränsöverskridande
transporter av farligt avfall till tredje land. Året efter skedde en förhandling i Basel
gällande en global konvention om gränsöverskridande transporter av farligt avfall.
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Detta möte resulterade i Baselkonventionen som gemenskapen skrev under.
Genom beslut 93/98 togs Baselkonventionens bestämmelser in i förordning
259/93 om transport av avfall vilken ersatte direktiv 84/361. Export och import
av farligt avfall från länder som inte var parter i Baselkonventionen förbjöds.
Huvudprincipen i förordningen är att avfallshantering är ett nationellt ansvar och
det återfinns ett förbud mot export av avfall för kvittblivning från EU-området,
undantaget är export till EFTA-länderna. En tydlig skillnad görs mellan avfall för
återvinning och avfall för slutlig deponering. Skillnaden mellan dessa två
förfaringssätt är att medlemsstaterna har större makt att förbjuda import av avfall
som ska bortskaffas. Transport av avfall för slutlig deponering från en
medlemsstat till en annan kräver ett anmälningsförfarande med krav på tillstånd
från myndigheterna i mottagarlandet. Vidare stadgas det i förordningen att varje
land i princip har rätt att vidta individuella eller generella åtgärder för att hindra
avfallstransporter in i ett land. Dessa åtgärder ska syfta till att uppfylla principerna
om närhet och självförsörjande vad gäller avfallshanteringsresurser i enlighet med
det allmänna avfallsdirektivet.

    Den första officiellt erkända gränsöverskridande transporten av farligt avfall
skedde på 1970-talet. Uppkomsten av fri handel inom EU hade en viktig effekt
på avfallshandeln mellan medlemsstaterna eftersom det underlättade transporten
av avfall över nationella gränser. Speciella kännetecken går att finna som delas av
de flesta system som reglerar miljön. Här i inkluderas målet med regleringen,
regleringens adressater och inspektioner gällande att regleringen efterföljs. De
viktigaste aspekterna att se på för att förstå import av avfall är att se till landets
regleringsstruktur, placeringen av ansvaret mellan olika myndigheter och
utformningen av regleringen.

    Storbritannien är en av världens största importörer av farligt avfall. I
Storbritannien är regleringen av ansvarsbestämmelser gällande hantering av farligt
avfall överlåten till många olika lokala myndigheter som i sin tur utdelar tillstånd för
avfallsimport. Dess avfallshanteringssystem är decentraliserat, likaså är dess
regeringsstruktur. Tyskland är en av världens största exportörer av farligt avfall.
Tyskland har en mixad offentlig-privat avfallsindustri där regeringsingripande är
vanligt gällande bestämmande av kostnader och målsättningar. Tysklands system
bygger på en federal struktur. Dess 16 förbundsstater samarbetar med den
federala regeringen om den policy som ska gälla. Om dessa två system jämförs så
är det mer troligt att Storbritannien importerar avfall än Tyskland då
Storbritanniens reglerande system, som är något diffus och flexibel, tillåter större
friheter för industrin att agera. Den i särklass största importören av farligt avfall är
Frankrike. Dess avfallshanteringssystem är decentraliserat, likaså är dess
regeringsstruktur. Den franska industrin som tar hand om det farliga avfallet är
privatägd och karakteriseras av den konkurrens som existerar mellan de främsta
företagen.



3

1 Inledning

1.1 Allmänt

Miljörätten är en förhållandevis ung disciplin inom EU. Den fria handeln,
formationen av ekonomiska handelsgrupperingar och en snabb utveckling av
transport sätter enorm press på globala och lokala ekosystem. Detta tvingar stater
att tänka på nationella och internationella miljöproblem och frågor samtidigt.
Hoten mot miljön är mer skrämmande än någonsin och detta leder till att viljan
och behovet av samarbete mellan länder är större än i föregångna tider.
Avfallshandel är en högrisk aktivitet som associeras med miljöskador och frågor
rörande jämlikhet och social rättvisa.

    Ett problem som uppstår i samband med att avfall genereras och ska
omhändertas är det spel som terroristerna kallar fångarnas dilemma. Hur kan då
detta scenario användas vid avfallshantering? Detta är en hypotetisk situation. Om
alla världens länder, utom Sverige, skulle misslyckas med sin avfallshantering
skulle Sverige inte kunna göra mycket på egen hand och borde därför inte bry sig.
Om nu istället alla andra agerade för att kontrollera avfallet, då skulle Sverige
endast kunna bidra med ytterst lite tilläggande hjälp med det krävs mycket pengar
för denna lilla insats. Det är nu free-riderproblemet uppkommer. Om alla andra
gör det rätta tar Sverige en gratis tur och slösar inte sina resurser på något som
endast får minimal effekt. Om alla länder i världen skulle resonera på samma sätt
skulle ingen göra det rätta. Alla skulle dock få det bättre om de kunde göra en
ansträngning, ett avtal att samarbeta för att bekämpa avfallsproblemet. Dessa
överenskommelser är svåra att förhandla fram och att driva igenom på
internationell nivå. Detta på grund av att varje land har incitament att vänta ut
förhandlingarna och låta alla andra sluta avtalet och när väl avtalet är undertecknat
har varje land incitament att bryta överenskommelsen och låta de andra parterna
bära kostnaden för genomförandet av avtalet. Detta mardrömsscenario kan
undvikas om statsmakten i staterna kan visa vägen ut ur fångarnas dilemma genom
att finna en lösning genom samarbete.1

    Ett bevis på att detta skett på internationell nivå är Baselkonventionens, ett
internationell miljötraktat gällande transport av farligt avfall, upprättande.2

Miljöfrågor kan inte längre lösas enbart med nationella åtgärder utan internationellt
samarbete krävs. Överexploatering av jorden resurser har skett då vår
uppfattning är att dessa resurser är outtömliga. Detta har lett till ett berg av
restprodukter och avfall. Idag utgör avfallshanteringen en av de viktigaste frågorna
inom miljövården. En kortsiktig inställning till detta avfallsproblem har inneburit att
                                                
1 Findley, Roger W./ Farber, Daniel A., Cases and materials on environmental law, 1999, s
21f.
2 Findley/Farber, 1999, s 23.
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stora delar av industriländerna fraktat avfall för slutlig deponering till områden
utanför dess gränser. Utvecklingsländerna har ofta låga miljökrav och dess behov
av utländskt kapital har möjliggjort för industriländer att exportera sitt avfall till
tredje världen. Denna handel är inte det enda som existerar utan avfallshandel
förekommer i stor utsträckning även mellan industriländer. Denna effekt i sin tur
kan leda till skadeeffekter i ett annat lands miljö.3

   Människans levnadssätt genererar enorma mängder avfall. Länders önskan om
att inte ha sitt eget avfall i sin närhet har medfört att det miljöfarliga avfallet
skickats utanför det egna territoriet, vilket har medfört gränsöverskridande
miljöeffekter. UNEP utarbetade under 1980-talet riktlinjer med syfte att begränsa
den avfallshandel som skedde. Dessa riktlinjer resulterade i ovan nämnda
Baselkonvention.4

    1972 i Paris var första gången miljöfrågorna togs upp i EU-arbetet. Detta möte
ledde till det första miljöhandlingsprogrammet som kom 1973. Ytterligare sex
program har framtagits. Internationellt erkändes miljöproblemen genom
Stockholmsdeklarationen som även denna tog form 1972. Gemenskapen har
sedan 1975 försökt att lagstifta på avfallsområdet för att upprätta gemensamma
definitioner och listor för avfall, farligt avfall och avfallstransporter. De olika
åtgärderna har ännu inte nått det uppsatta målet att integrera
avfallshanteringspolicyn inom gemenskapen och gentemot icke-EU-länder. Ett
skäl till detta kan vara att medlemsstaterna strävar efter en nationell
själförsörjnings-, avfallshanteringspolicy hellre än att ha en integrerad
gemenskapspolicy som mål.5

    EU:s miljörätt har tre huvudsakliga rättsliga källor. Miljöhandlingsprogrammen
är den första. Dessa innehåller vägvisande principer för EU:s miljöpolitik. Den
andra källan är de generella provisioner i EG-fördraget gällande antagande av
lagstiftning på miljöområdet. Den sista källan är EG-domstolens rättspraxis.6

    De miljöproblem som följer av avfallsproblematiken kan delas in i olika
områden. För det första uppstår det miljöproblem i samband med bortskaffandet
av avfallet och för det andra vid transport av avfall inom och mellan
medlemsstater.

1.2 Syfte

EU:s avfallshantering är ett vidsträckt område och det är inte min avsikt att
fullständigt täcka hela detta område i denna uppsats. Handeln med avfall kommer
                                                
3 Ebbesson, Jonas, internationell miljörätt, 1993, 1ff.
4 Ebbesson, 1993, s 116.
5 Krämer, Ludwig, E.C. Treaty and environmental law, 1998, s 197.
6 London, Caroline/Llamas, Michael, EC law on protection of the environment and the free
movement of goods, 1995, s 3.
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inte att försvinna inom den närmaste framtiden, trots ansträngningar från de
internationella makthavande myndigheterna. Avfall är ett viktigt problem och en
ständig föroreningskälla. Avfallsgenereringen ökar drastiskt inom EU och det har
blivit ett mycket omdebatterat område på senare tid. Mitt främsta syfte med
uppsatsen är att utreda vilka bestämmelser som reglerar avfallshanteringen och
avfallstransporter inom EU. Vidare är syftet att beskriva den regelteknik som finns
i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. En jämförelse görs mellan dessa tre
länders regelsystem och utifrån detta dras slutsatser gällande på vilket sätt regler
för avfallshantering, och på vilket sätt dessa regler implementeras, påverkar
ländernas import och export av avfall. Jag avser vidare att i en mindre del av
uppsatsen undersöka hur EU:s miljörätt har utvecklats genom åren på
avfallshanteringsområdet.

    För att begränsa uppsatsens innehåll och genom detta möjliggöra en mer
grundlig behandling av det område jag har valt att skriva om, har jag undantagit
lagstiftningen gällande radioaktivt avfall och substanser då dessa bildar ett separat
område inom avfallshanteringen. En djupare studie görs inte heller av de regler
som gäller farligt avfall.

1.3 Metod och material

Det är viktigt att få en bred uppfattning om vad som finns skrivet om
avfallshantering för att ha möjlighet att jämföra olika resonemang och perspektiv
på området. De källor jag i huvudsak kommer att använda mig av är direktiv,
förordningar, facklitteratur och rättsfall, och i viss mån tas även information från
Internet och artiklar.

    Mina efterforskningar har jag valt att koncentrera till att deskriptivt behandla
och analysera direktiven och förordningen. Jag kommer att med samma metod att
redogöra för och studera regelsystemen för avfallshantering i Tyskland, Frankrike
och Storbritannien.

    Allt material kommer att användas som utgångspunkt för den mer analytiska
delen och som stöd för de deskriptiva delarna i uppsatsen.

1.4 Disposition

Uppsatsen är disponerad enligt följande:
I kapitel två kommer det att ges en kort introduktion till
avfallshanteringsområdet. Vidare ges en kort inblick i hur avfallshandeln sker och
vilka avfallsmängder som produceras. Avfallsbegreppet definieras även i detta
kapitel. Vidare ges en historik över miljörättens utveckling inom EU och hur
avfallsfrågorna behandlats och lagstiftats om genom åren.
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En allmän introduktion till gemenskapens strategi på avfallshanteringsområdet ges
och här i återfinns även en allmän del om avfallstransporter.
Vidare behandlas uppsatsens andra kapitel de konventioner, direktiv och den
förordning som nu är gällande på området. Andra kapitlet tar även upp vad som
gäller för avfallstransporter mellan medlemsstater, för export till tredje land, för
import till EU och vad som gäller för transporter som korsar EU eller tredje land.
Vidare redogörs det för vilka skyldigheter som tillfaller avfallsinnehavaren och de
behöriga myndigheterna.
I det tredje kapitlet  ges en genomgång över relevanta rättsfall och hur
domstolen i dessa fall har använt sig av för avfallshanteringsområdet mycket
centrala principer.
Kapitel fyra behandlar avfallshandel mellan EU:s medlemsstater och en närmare
genomgång görs av Frankrikes, Tysklands och Storbritanniens
avfallshanteringsregleringar. Vidare återfinns en sammanställning av de viktiga
principer som styr över avfallshandeln.
Det femte kapitlet redogör för vad som anses vara otillåten handel.
I uppsatsens sista och sjätte kapitel avser jag att ge en sammanfattande
jämförelse av det nuvarande rättsläget inom EU samt försöker jag beskriva de
utvecklingstendenser som går att finna inom avfallshanteringsområdet.
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2 Allmänt om avfallshantering

2.1 Något om avfallshanteringens framväxt

EU startades som en ekonomisk gemenskap vars mål var att eliminera inre hinder
för den fria marknaden av varor, tjänster och kapital. Miljöpolicy kom för första
gången upp på gemenskapens agenda 1987 då Enhetsakten ratificerades. Enligt
Enhetsakten skulle gemenskapens miljöpolitik sträva efter en höge grad av skydd.
Miljöskador skulle primärt korrigeras vid källan. På avfallshanteringsområdet har
gemenskapen tagit itu med avfallsproblemen genom en omfattande
avfallslagstiftning och avfallshanteringsprogram.

    Den fria marknaden som omtalas i EU:s olika akter är inte utan gränser.
Artikel 30 i EG-fördraget innehåller vissa undantag från principen om fri rörlighet
för varor. Artikel 28 som stadgar att kvantitativa importrestriktioner ska vara
förbjudna mellan medlemsstaterna och artikel 29 som stadgar motsvarande
verkan i exportsituationer ska inte hindra sådana förbud och restriktioner för
import, export och transitering som grundas på hänsyn till allmän säkerhet eller
intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv. I Cassis de Dijon-domen7

fastslog EG-domstolen att nationella bestämmelser som tillämpades både på
nationella och importerade produkter som verkade samhandelshindrande inom
gemenskapen kunde vara giltiga om dessa bestämmelser var nödvändiga för att
tillfredsställa obligatoriska krav och dessa ansågs kunna inkludera skydd för
miljön. Skyddet för miljön har nu blivit ett mål av generellt intresse inom EU.8

    Den internationella handeln med farligt avfall har blomstrat sedan 1970-talet.
Ungefär en miljon ton eller fem till tio procent av allt farligt avfall som produceras
av de rika länderna handlas det med otillåtet. Denna handel associeras oftast med
de fall av avfallsdumping av företag från USA och EU till fattiga länder i Afrika
och Latinamerika. Mellan industrialiserade länder handlas det också med farligt
avfall. Ungefär 80 procent av handeln med avfall sker på detta sätt. Ett exempel
är Storbritannien som är ett av världens största legala importörer av farligt avfall.
Tyskland som har rykte för att vara ett mycket miljömedvetet land är en stor
exportör av avfall.9

    Inom avfallssektorn finns flera direktiv som definierar och preciserar avfall och
farligt avfall.10

                                                
7 Mål 120/78,  Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979) ECR
649.
8 Hannequart, European Waste Law, 1998, s 46ff.
9 O´Neill, Kate, Waste trading among rich nations, 2000, s 1.
10 Krämer, Ludwig, Focus on European Environmental Law, 1997, s 176.
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    Genereringen av farligt avfall ökar runt hela jorden. Enligt siffror från OECD
ökar den genomsnittliga, årliga generationen av farligt avfall bland dess
medlemsstater med ungefär 65 miljoner ton. Mycket av detta avfall är väldigt
giftigt och långlivat så som exempelvis PCB.11

    Baselkonventionen har som mål att förbjuda all handel med avfall från I-länder
till U-länder. Både EU och medlemsstaterna medverkade i förhandlingarna och
skrev under Baselkonventionen. Denna mixade medverkan är vanlig gällande
internationella miljökonventioner.12Inom EU finns förordningar om hur rörelser av
avfall får utföras inom och ut från dess territorium. Även Greenpeace spelar en
viktig roll som väktare över den handel med avfall som sker. Trots all denna
aktivitet så fortsätter avfallshandeln.13

    Gemenskapens strategi är baserad på en hierarki för avfallshantering som
består av förebyggande, återvinning och säker slutlig deponering. Principen om att
avfall ska bortskaffas i den närmaste tillräckliga, fullgoda anläggningen och att
gemenskapen ska vara självförsörjande gällande omhändertagande av avfall,
tillämpas bara på bortskaffandeaktiviteter, inte på återvinningsverksamhet.14 1976
inrättades en kommitté för avfallshantering som skulle inlämna yttranden till
Kommissionen angående frågor som rörde att avfallet bortskaffades på ett säkert
och effektivt sätt .15

    Avfallsstrategin från Kommissionen 1989 blev uppföljd genom Rådets
resolution 1990 gällande avfallspolitik.16 Parlamentet ansåg att åtgärder för
motverkandet av avfallsproduktion och riskfritt bortskaffande av avfall var en
väsentlig förutsättning för införseln av ett effektivt avfallsförvaltningssystem.
Parlamentet uppfordrade i sitt beslut 1994 Kommissionen att förelägga ett förslag
om vidareutveckling av gemenskapens avfallspolitik.17

    1995 uppföljdes 1989 års avfallsstrategi. Kommissionen konkretiserade de
spörsmål som var nödvändiga att lösa för att gemenskapen skulle kunna föra en
mer effektiv avfallspolitik. Året efter kom ytterligare en rapport från
Kommissionen. Häri uppställdes det generella målet för gemenskapens
avfallshanteringspolitik. Detta var att säkra miljöskyddet på en högre nivå för att
främja en hållbar utveckling, utan att detta fick störa den inre marknaden. Detta
sågs som en dubbel målsättning.18

                                                
11 O´Neill, 2000, s 3.
12 London/Llamas, 1995,  s 63.
13 O´Neill, 2000, s 4.
14 Krämer, 1997, s 332.
15 Http://www.europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1976/sv_376D0431.html
16 EFT 1990 C 122/2.
17 Sommer, Affaldsreguleringen I EU-retlig belysning, 1997, s 183.
18 Sommer, 1997, s 184ff.
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    De grundläggande bestämmelserna antagna på gemenskapsnivå är
avfallsdirektivet 75/442 modifierat genom direktiv 91/156 och förordning 259/93
gällande transport av avfall. Det ovan nämnda direktiv innehåller inte numrerade
eller fixerade mål att uppnå utan direktiven fastslår principer för hur avfall ska
omhändertas, för tillståndsgivning, avfallsplanering och avfallstransport.19

    Återvinning och avfallsminimering vinner på stränga miljölagar emedan sådana
lagar är otillräckliga om de sammankopplas med en ökning av olagliga
avfallstransporter. Överstatlig avfallshantering kan kritiseras då det kan innebära
en ökad risk för transportolyckor eftersom uppmuntran sker att utveckla
regionala anläggningar vilka inte nödvändigtvis är nära platsen där avfallet
genereras.20

    EU:s medlemsstater har uppfattningen att hantering av farligt avfall är ett
offentligt projekt. De flesta europeiska anläggningar har byggts med hjälp av
staternas regeringar eller lokala myndigheter. Trots att det finns mycket bra
anläggningar för slutlig deponering av avfall runt om i Europa sker olaglig
dumpning. Detta på grund av att varje typ av avfallshantering är dyrare än olaglig
deponering. Ett övernationellt avfallshanteringssystem som är ekonomiskt
slagkraftigt kan tävla mer framgångsrikt med olaglig handel då det ger en möjlighet
till billigare avfallshantering. Europeiska regeringar har börjat privatisera många av
det offentligas anläggningar.21

 Jag anser att miljön skulle vinna på en trend som innebär att överstatliga
anläggningar konkurrera med varandra för att minska den olagliga dumpningen.

2.2 Historik

Det går inte att finna några miljörättsliga bestämmelser i ursprungsversionen av
Romfördraget. EU:s främsta mål var på denna tiden att skapa en ekonomisk
gemenskap genom etableringen av en gemensam marknad. Det var först i början
av 1970-talet som gemenskapens intresse för miljöpolitik väcktes. Inspiration
inhämtades på den internationella arenan.22

    Den miljörättsliga utvecklingen i EU följer den internationella utvecklingen
genom att erkänna vissa fundamentala principer, såsom
Stockholmsdeklarationens princip 21 och 22 vilka utvecklades under en FN-
konferens i Stockholm 1972. Det var även i början av 1970-talet som de
industrialiserade länderna började reglera farligt avfall.23 Fler direktiv har blivit
antagna av Rådet och nyckelordet i denna process är harmonisering av
medlemsstaternas nationella lagstiftning. Den miljörättsliga historien kan delas upp
                                                
19 Krämer, 1997, s 332f.
20 Louka, Overcoming national barriers to international waste trade, 1994, s 24.
21 Louka, 1997, s 94f.
22 Sommer, 1997, s 33ff.
23 O´Neill, 2000, s 54.



10

i två tidsperioder, före Enhetsakten 1986 och perioden efter. Startskottet anses
dock vara Parismötet 1972. Sedan dess har miljöaktionsprogram antagits med
jämna mellanrum för att ytterligare förankra miljöpolicyn inom EU.24 Efter
upprepade önskemål från Parlamentet skapade Kommissionen en kommuniké
gällande gemenskapens avfallshanteringsstrategi, denna efterföljdes av Rådets
resolution 1990.25 1996 reviderade Kommissionen denna strategi och en
resolution följde.26

    Sex miljöhandlingsprogram har framtagits under årens gång. Gemenskapens
miljöpolitik formulerades genom strategier som konkretiserades i
miljöhandlingsprogram. Dessa program har inga egentliga rättsverkningar utan ses
som ett tolkningsmedel.27 Genom att skriva under Maastrichtfördraget har EU
strävat efter att harmonisera medlemsstaternas miljöpolitik. Detta ses som ett led i
att få bort de hinder som står i vägen för fri handel och för att minimera de
miljöskador som kan uppstå vid avfallshantering.28

2.2.1     Miljöhandlingsprogrammen

Ett resultat av Stockholmskonferensen 1972 var att EU 1973 antog det första
miljöhandlingsprogrammet och detta gav EU en miljöpolicy vilken baserades på
ett flertal principer. De två principer som har störst betydelse för denna uppsats
innehåll är principerna om att förorenaren betalar och prevention vid källan.29

Dessa principer intogs i EG-fördraget 13 år senare genom Enhetsakten.30

    Detta dokument fastlade de grundläggande momenten som krävdes för att
utveckla en gemenskapspolitik på miljöområdet. Målsättningen med denna
miljöpolitik var att förbättra livsvillkoren kvalitativt.31

    Det andra miljöhandlingsprogrammet varade mellan 1977 och 1981. Här i
återfanns tanken om att avfallshantering skulle ”täckas” av en omfattande policy
gällande prevention, återvinning och slutlig deponering.32 Programmet var främst
inriktat på insjöföroreningar.33

                                                
24 Larssom, On the law of environmental damage, 1997, s 101.
25 Komm, SEC (89) 934 Sept. 18, 1989.
    Rådets resolution, Maj 7, 1990, (1990) O.J. C122/2.
   Http://www.europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1990/sv_390Y0518_01.html
26 Rådets resolution, (1997) O.J. C76/1.
27 Sommer, 1997, s 49.
28 O´Neill, 2000, s 200ff.
29 Hannequart, 1998, s 71.
30 London/Llamas, 1995, s 5f.
31 Sommer, 1997, s 37f.
32 Hannequart, 1998, s 72.
33 Krämer, 1997, s 264ff.
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    1983 kom så det tredje i raden av miljöhandlingsprogram. Prioriteringen i detta
nya program inkluderade för första gången i handlingsprogrammens historia
avfallshantering och avfallets transport över gränser.34 Föroreningar vid källan,
gränsöverskridande föroreningar och miljöfarligt avfall var andra prioriteringar.35

    De tre första miljöhandlingsprogrammen är deklarationer av politisk natur.36

    Mellan 1987 och 1992 varade det fjärde handlingsprogrammet som var
baserat på principer så som prevention av utsläpp och integration av miljöfrågor i
andra politiska områden. Nu prioriterades harmonisering av de regler som gällde
för farligt avfall och detta avfalls transport över landsgränser.37 Detta
handlingsprogram var annorlunda uppbyggt än de föregående programmen då
detta fjärde betonade olika principiella sätt att angripa miljöproblem, till exempel
att angripa föroreningskällorna. Miljönormer var en av huvudtankarna bakom
detta miljöhandlingsprogram.38

    Det femte miljöhandlingsprogrammet gav riktlinjer för hur en hållbar utveckling
skulle uppnås.39 Innan detta miljöhandlingsprogram antogs attackerades
problemen inom miljöområdet med lagstiftning. Detta var ej tillräckligt effektivt
utan andra instrument föreslogs vilka var bland annat skatter, taxering, statliga
bidrag och miljögranskning.40 Detta program var mer orienterat åt det globala
hållet och innebar en utvidgning av styrmedelstyper.41

    Det sjätte handlingsprogrammet är nu klart och dess prioriteringar är
klimatfrågan, biologisk mångfald, resursanvändning och hälsa och miljö. De
aktioner som krävs för att uppnå dessa mål ska utpekas och konkreta åtgärder
ska finnas att tillgå.42 Handlingsprogrammet började gälla år 2001 och är giltigt till
2010. Dess rubrik är Vår framtid, Vårt val. Avfall är ett av de områden som
prioriteras i programmet.43

                                                
34 Hannequart, 1998, s 73.
35 Westerlund, 1992, s 30.
36 London/Llamas, 1995, s 8.
37 Hannequart, 1998, s 74.
38 Westerlund, 1992, s 31.
39 Hannequart, 1998, s 75.
40 Krämer, 1997, s 28f.
41 Westerlund, 1993, s 31.
42 8/12 2000, Seminarie med Margot Wallström som talare.
43 Http://europa.eu.int/comm/environment/news/efe/news6_en.pdf
   Http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm
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2.3 Äldre direktiv

2.3.1 Direktiv 75/442 gällande avfall

I kontrast till andra miljömässiga målsättningar kom det första ramdirektivet för
avfall redan 1975.44 Detta direktiv var baserat på de riktlinjer som återfanns i det
första miljöhandlingsprogrammet och direktivet angav ett antal preciserade
skyldigheter för medlemsstaterna på området. Några av dessa plikter var att varje
medlemsstat skulle upprätta en avfallsplan och tillämpa principen om att
förorenaren betalar.45

    I preambeln till detta avfallsdirektiv finns det två dimensioner på
avfallsbegreppet, en miljöaspekt och en ekonomisk aspekt. Utvecklingen har
präglats av ett ökat erkännande av att det är nödvändigt att miljön tillvaratas i
samspel med de ekonomiska intressena.46

    Detta direktiv tog fasta på att företag som transporterar avfall ska övervakas
av behöriga myndigheter.47

2.3.2 Direktiv 84/631 gällande övervakning och kontroll av
gränsöverskridande transporter av farligt avfall

Direktiv 84/631 introducerade ett enhetligt system gällande kontroll av
gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Minimikrav specificeras för olika
moment vid exempelvis säkerhetsinstruktioner.48 Detta direktiv kom till stånd på
grund av de ökande gränsöverskridande transporterna av farligt avfall och på
grund av att många olyckor hade inträffat. Dess mål var att etablera ett komplett
och pålitligt system för övervakning då farligt avfall transporterades över
medlemsstaternas gränser.49 Det centrala i detta direktiv var det obligatoriska
system gällande föregående notifikation som uppställdes. Innehavaren av avfallet
som skulle transporteras över en gräns skulle notifiera den behöriga myndigheten i
medlemsstaten som var skyldig att bekräfta mottagandet av notifikationen.
Direktivet omfattade även de villkor som den gränsöverskridande transporten
skulle uppfylla gällande packning, instruktioner och märkning.50 Vid transport av
farligt avfall från en medlemsstat till ett tredje land skulle innehavaren av avfallet
                                                
44 Http://www.eurpoa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1975/sv_375L0442.html
45 Hannequart, 1998, s 97f.
46 Sommer, 1997, s 19.
47 Hannequart, 1998, s 182.
48 Hannequart, 1998, s 182.
49 Http://europa.int/eurolex/en/lif/dat/1993/en_393R0259.html
50 Dir. 86/279.
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erhålla samtycke från det tredje landet innan innehavaren kastade sig in i det
system som reglerade notifikation och som gällde enligt direktivet från 1984.51

    Direktivets bestämmelser ansågs dock inte vara tillräckliga och 1986 kom ett
tillägg52 till direktivet som huvudsakligen behandlade risken för förorening som
kunde ske utanför gemenskapen som ett resultat av transport av farligt avfall.
Dessa direktiv ersattes av förordning 259/93 om transport av avfall.

    De grundläggande direktiven är ramverk för hantering och slutlig deponering av
avfall. Här i fastställs principen om självförsörjande avfallshantering och att slutlig
deponering ska ske så nära källan som möjligt. Denna sista princip medför en
minimering av avfallstransporter.

2.4 Gemenskapens prioritering och målsättning
på avfallsområdet

De grundläggande politiska riktlinjerna som Kommissionen bygger sin strategi på
består av EG-fördrag och miljöhandlingsprogram.53 Kommissionens strategi delar
in avfallet i avfall för slutlig deponering och avfall för återanvändning. Strategin
gällande förvaltning av avfall innehåller fem huvudpunkter punkter och en av dessa
är att reglera transport av avfall.54

    EG-lagstiftningen innehåller en rad generella principer och avfallshanteringen
innebär många kommersiella transaktioner, oavsett om det rör sig om avfall för
slutlig deponering eller om avfall som ska återanvändas. Denna utveckling medför
att avfallet som huvudregel transporteras till de anläggningar där det kostar minst.
Kommissionen har yttrat sig i denna fråga och anser att harmonisering av de
tekniska normer som gäller vid de anläggningar som tar hand om avfallet är en
viktig faktor för att skydda miljön. Denna harmonisering innebär en höjning av
skyddsnivån och denna nya miljöhänsyn leder till transportrestriktioner.
Avfallsrörelser inom EU ska övervakas och uppfylla villkoren för en höjd
skyddsnivå. För att inte transport av avfall ska skapa regional obalans ska det
skapas ett nät för slutlig deponering. Avfallet ska i största möjliga utsträckning tas
om hand i de närmast liggande anläggningarna byggda för omhändertagande av
avfall på grundval av bästa tillgängliga teknik. Kommissionen vill genomföra en
generell övervakning av avfall på EU-nivå. Avfallsinnehavaren ska betala för
omhändertagandet av avfallet.55

                                                
51 Johnson/Corcelle, The environmental policy of the European Communities, 1997, s 201ff.
52 Dir. 86/279.
53 EU-strategi för avfallshantering. Meddelande till Rådet och Parlamentet från
Kommissionen, SEK (89) 934.
54 Sommer, 1997, s 178f.
55 Sommer, 1997, s 181f.
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2.5 Definitionen av avfall

Avfallsdirektivet från 1975 var den första text som innehöll en avfallsdefinition.
Avfall ansågs vara en substans eller ett föremål som innehavaren gjorde sig av
med eller var nödvändig att avyttra i enlighet med bestämmelser i gällande
nationell lag. Detta direktiv ändrades 1991 och då ändrades även
avfallsdefinitionen. Avfall anses nu vara varje substans eller föremål som återfinns i
Annex I som innehavaren kastar eller avser eller är tvungen att kasta.56 De
avfallskategorier som återfinns i Annex I är extremt varierande. Inkluderas gör
bland annat; produkter vars bäst-före-datum har gått ut, allt material vars
användning har förbjudits genom lag, oanvändbara delar och substanser som inte
längre kan användas tillfredsställande.57

2.6 Gällande direktiv på avfallsområdet

Direktiven anger vad de olika länderna ska införa i sina egna lagar men direktiven
anger vanligtvis inte allt det som behöver finnas med i en fungerande nationell
miljölag. Artikel 174 i EG-fördraget innebär att gemenskapen bara agerar på
miljöområdet i den utsträckning som miljökraven genomförs bättre på det sättet
än på rent nationell nivå. Varje land måste däremot ha en heltäckande
miljöreglering. Det grundläggande avfallsdirektivet 75/442 har ändrats genom
direktiv 91/156 vilket tar upp viktiga frågor såsom avfallsminimering och
medlemsstaternas utvecklande av att på ett så effektivt sätt som möjligt ta till vara
på och återvinna avfall.58

2.6.1 Direktiv 91/156 gällande avfall

1991 modifierades1975 års avfallsdirektiv och detta nya direktiv förpliktar
medlemsstaterna att etablera ett lämpligt och integrerat nät av anläggningar för
omhändertagande av avfall.59 Huvudsyftet med detta tillägg var att ändra
direktivets tonvikt från att vara ett generellt avfallshanteringsprogram till ett
direktiv i vilket prevention av avfallsgenerering var av högsta prioritet. Detta
direktiv är inspirerat av Kommissionens strategi och direktivet grundades på EG-
fördragets artikel 175. Kommissionens inflytande syns till exempel i artikel 3 i
vilken det talas om en renare teknologi. Denna bestämmelse framstår som en
direkt följd av den avfallsbortskaffningsprioritering som finns. Idag är det dock
miljöskyddshänsynen som väger tyngst.60

                                                
56 Dir. 91/156.
57 Dir. 91/156, Annex I, art 1 (a).
58 Larsson, 1997, s 114.
59 O´Neill, 2000, s 45
60 Sommer, 1997, s 194
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    Detta nya, modifierande, direktiv introducerade en allmän terminologi och en
enhetlig definition av begreppet avfall.61 Direktivet från 1991 är ett ramdirektiv
vars bestämmelser är tillämpliga på allt avfall om inget annat anges och dess
bestämmelser behöver inte upprepas gällande speciella kategorier av avfall.62

    I direktivet fastslås att medlemsstaterna kan förhindra avfallsrörelser som inte
följer dess nationella avfallshanteringsplan.63 Kommissionen och övriga
medlemsstater ska dock informeras om dessa åtgärder.64

Vidare talas det om en obligatorisk registrering av alla företag som har som
affärsidé att transportera avfall. Dessa företag ska även periodiskt undersökas så
att de inte bryter mot regelverken på området.65 Tillsyn och tillståndsprövning av
avfallshanteringsverksamheter är en väsentlig del av direktivets syfte. Varje
medlemsstat ska vidta åtgärder för att förhindra avfallsförflyttningar som inte
passar in i landets avfallsplan och myndigheter som ska ansvara för
genomförandet av direktivet och för upprättandet av en avfallsplan.66

    Enligt artikel 4 i direktivet är all okontrollerad dumping eller okontrollerad
slutlig deponering av avfall förbjuden. Principen om att förorenaren betalar
omtalas i direktivet i vilket det även slås fast att avfallsbortskaffande ska bekostas
av avfallsinnehavaren som överför avfallet till en insamlare eller till ett
avfallshanteringsföretag. Om inte detta kan ske ska den tidigare innehavaren av
avfallet eller den som producerade den produkt som gav upphov till avfallet
bekosta den slutliga deponeringen.67

    Detta direktiv är ett minimidirektiv då det är grundat på artikel 175 i EG-
fördraget. Medlemsstaterna kan införa strängare regler för farligt avfall än vad
som föreskrivs i direktivet.68

        1999 kom ett nytt direktiv som reglerar deponering av avfall.69 Här i talas
det om principerna om att förorenaren ska betala, närhet och självförsörjande.
Direktivets övergripande mål är att uppfylla de krav som ställs i direktiv 75/442
genom stänga tekniska krav på avfall och deponier tillhandahålla förfaranden för
att förebygga avfallsdeponeringens negativa effekter på miljön.70

                                                
61 Hannequart, 1998, s100.
62 Hannequart, 1998, s 99.
63 Art 7.
64 London/Llamas, 1995, 61.
65 Hannequart, 1998, s 182.
66 Westerlund, 1993, s 159.
67 Dir. 91/156, art 15.
68 Westerlund, 1993, s 161f.
69 Dir. 99/31.
70 Http://www.europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1999/sv_399L0031.html
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2.7 Transport av avfall

Fri handel står i många fall i motsats till miljöpolitiska mål. Om avfallet kan anses
vara varor, det vill säga fortfarande representera ett ekonomiskt värde, kan
långväga transporter anses vara tillåtna med hänvisning till den grundläggande
friheten gällande varors fria rörlighet.71

    Det finns många internationella överenskommelser som reglerar transport av
farligt material. Från början var dessa regler till för att skydda människors hälsa.
Gradvis har skyddet av miljön tagits in som en viktig del av dessa
överenskommelser. Bestämmelserna har nu utvidgats till att även gälla avfall.72

    Det finns specifika konventioner som reglerar transport via väg, sjö, tåg och
flyg. För vägtransporter gäller den europeiska överenskommelsen om
internationella vägtransporter av farligt gods från 1957, denna konvention har
ratificerats av alla EU:s medlemsstater utom Irland som dock använder sig av
den.73 Järnvägstransport regleras av en internationell konvention om transport av
gods via järnväg. Denna har praktiskt taget inkorporerats av alla europeiska och
även icke-europeiska stater. Vad gäller sjötransport finns ett antal
överenskommelser på området. Värt att nämnas är den internationella sjölagen
om farligt gods. Denna ses som en rekommendation men har ändå blivit antagen
av ungefär 45 länder. Transport med hjälp av flyg regleras av
Chicagokonventionen om internationellt flyg. 74

   Gemenskapens import och export av avfall regleras av förordning 259/93 om
transport av avfall och denna inkorporerar Baselkonventionens regelverk.
Huvudbestämmelserna i förordningen är inte tillämpbara på transporter inom
medlemsstater, utan medlemsstaterna ska på detta område anta likvärdiga
bestämmelser.75

    Förhållandet mellan miljöskydd och handeln är ett tilltagande
bekymmersmoment. Kommissionen har lagt vikt vid att gemenskapen har
förpliktigat sig till att höja miljöskyddsnivån och att skapa ett öppet, rättvist och
icke-diskriminerade multilateralt handelssystem. Tyngdpunkten ligger på att miljö-
och handelspolitiken ska stötta varandra till fördel för en hållbar utveckling. Dessa
tankar kommer tydligt fram på avfallsområdet vilket präglas av såväl miljömässiga
som handelsmässiga överväganden på internationell nivå. 76

                                                
71 Larsson, 1997, s 114.
72 Hannequart, 1998, s 180.
73 Hannequart, 1998, s 181.
74 Hannequart, 1998, s 182.
75 Krämer, 1998, s 30f.
76 Sommer, 1997, s 26f.
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Gränsöverskridande rörelser av farligt avfall, speciellt till utvecklingsländer som
har en otillräcklig avfallsstruktur och generösa miljölagar, har ökat märkbar som
mål för den allmänna opinionen. Denna respons har lett till att länder antagit
internationella instrument som begränsar, inskränker eller förbjuder denna sortens
avfallsrörelser. Ett exempel på detta är ovan nämnda Baselkonvention.
Avsaknaden av en definition av vad som är miljömässigt sunt gör dock
konventionen obestämd. Målet med konventionen är att förhindra otillåtna
avfallstransporter.77

2.7.1 Vad som gäller för gränsöverskridande
avfallstransporter

Allt sedan 1984 har gränsöverskridande transporter av avfall reglerats av
internationella överenskommelser. Förordningar gällande transporter av avfall är
baserade på behovet av informationsutbyte mellan inblandade myndigheter
gällande avfallstransporten och ibland även dess föregående samtycke till
avfallsförflyttningen.78

    Transport av avfall ger upphov till problem relaterade till risken för olyckor
under resan. Mer än tre miljoner ton farligt avfall korsar årligen internationella
gränser. För att säkra en försvarbar avfallshantering, samt för att minimera de
därmed förbundna miljökonsekvenser, är det nödvändigt att fastställa regler på
internationell nivå som förhindrar att Östländerna och U-länderna blir
dumpingplatser för I-ländernas avfall. Sådana regler återfinns idag i bland annat
Baselkonventionen.79

2.7.2 Utvecklingen på området

1984 beslöt OECD att medlemsländerna skulle kontrollera gränsöverskridande
rörelser av farligt avfall och att medlemsstaterna för detta ändamål skulle
garantera att de behöriga myndigheterna i de länder som berördes av
avfallstransporten hade adekvat information om transporten. Termen farligt avfall
avsåg det avfall som ansågs vara farligt eller var legalt definierat som farligt i de
länder där avfallet var beläget eller skulle transporteras igenom och till.80

    För EU:s vidkommande tillkom 1984 ett direktiv på området.81 Dess mål var
att etablera ett system för kontroll bland medlemsstaterna gällande
gränsöverskridande rörelser av avfall. Detta direktiv skulle dock inte innebära
något hinder för den handel som skedde inom gemenskapen och inte heller
                                                
77 Louka, 1994, s 7.
78 Hannequart, 1998, s 139f.
79 Sommer, 1997, s 23.
80 Hannequart, 1998, s140ff.
81 Dir. 84/631.
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påverka konkurrensen. Endast ett år senare hölls en konferens i Basel där viktiga
legala principer skulle definieras. Den första viktiga princip som tillämpades var
den att OECD-länder skulle använda lika strikta kontroller på
gränsöverskridande rörelser av farligt avfall för icke-medlemsländer som sker
gällande medlemsländer, det vill säga icke-diskriminering. 1988 kom en resolution
från Europaparlamentet vilken framförde några grundläggande regler, bland annat
att export av farligt avfall skulle förbjudas och att avfallshantering skulle täckas av
en världsomspännande överenskommelse. Denna eftertraktade överenskommelse
blev verklighet 1989 då Baselkonventionen kom till stånd. Konventionen
behandlade kontroll av gränsöverskridande rörelser av avfall och avfallets
bortskaffande. Kommissionen kom 1990 med ett förslag till en förordning
gällande kontroll och övervakning av transporter av avfall inom, till eller från EU. I
detta förslag kom behovet av integration mellan gemenskapsrätten och
Baselkonventionen till uttryck. Detta förslag innehöll, likt Baselkonventionen,
regler om att föregående tillstånd skulle inhämtas vid transport av avfall för slutlig
deponering. Förslaget resulterade i förordningen 259/93 om transport av avfall
och godkändes genom beslut 93/98.82 Denna förordning är främst ett
tekniskträttsligt instrument som slår fast en notifikationsprocedur för alla rörelser
av avfall som berör EU:s medlemsstater. Förordningen omfattar alla sorters
avfall.83

2.7.3 Proceduren för avfallstransporter mellan
medlemsstater

Före 1994 var direktiv 84/631 gällande. Detta direktiv fastslog den
grundläggande principen om att det var den som var ansvarig för avfallet och som
ville föra det från ett medlemsland till ett annat som skulle notifiera de behöriga
myndigheterna i alla inblandade länder. De medlemsstater som var
genomfartsländer för transporten skulle bli informerade i förväg men de kunde inte
förbjuda transporten.84

    Efter den sjätte maj 1994 delades avfallet upp på två områden. Förordning
259/93 om transport av avfall skiljde på avfall ämnat för slutlig deponering och
avfall som skulle återvinnas.85

2.7.3.1 Avfallstransport vars syfte är slutlig deponering

I de fall där avfallet transporteras för att slutligen bortskaffas accepteras nationella
regler som innebär ett generellt eller partiellt förbud eller en systematisk protest
mot avfallstransporter under fyra villkor vilka är följande:
                                                
82 Hannequart, 1998, s 140ff?
83 London/Llamas, 1995, s 135.
84 Hannequart, 1998, s 162
85 Hannequart, 1998, s 162
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- att villkoren som uppställs implementerar närhetsprincipen i enlighet med
avfallsdirektivet 75/442.

- villkoren ska följa EG-fördraget.
- villkoren ska omedelbart notifieras till Kommissionen som i sin tur

informerar de andra medlemsstaterna.
- att villkoren inte innefattar små kvantiteter av farligt avfall.

Medlemsstaterna får inte förbjuda import av avfall från stater med liten
avfallsproduktion och otillräcklig avfallshanteringskapacitet.86

De myndigheter som ansvarar för ivägskickandet och ansvarar i destinationslandet
kan alltid framlägga protester mot avfallstransporten på grund av principen om
nationell självförsörjning och närhetsprincipen och även på grund av att
transporten inte är i enlighet med landets avfallshanteringsplan. Slutligen kan även
de myndigheter som bestämmer över ivägskickandet, i destinationslandet eller de
myndigheter som bestämmer över genomresan göra protester mot den planerade
transporten om:

- transporten inte är i enlighet med nationella lagar gällande allmän hälsa,
säkerhet eller skydd för miljön.

- transporten kommer i konflikt med åtaganden som härleds från
internationella konventioner som berörda medlemsstater skrivit under.

- notifieraren eller mottagaren av avfallet har tidigare dömts för otillåten
handel.87

    Vid bortskaffande av avfall gäller att transporten först får ske då anmälaren har
fått tillåtelse av den kompetenta myndigheten. Förordningen 259/93 om transport
av avfall är inte tillämplig på transporter av avfall inom en stat men fastslår att de
system som medlemsstaterna etablerar ska vara i överensstämmelse med den
ordning som förordningen infört.88

    Över fjorton ton farligt avfall från arbetena med Öresundsbron fick skeppas
tillbaka till Sverige från Storbritannien där det hade förvarats ett halvår. Svenska
Naturvårdsverket krävde att avfallet skulle omhändertas där det uppstått.
Entreprenören tog med sig avfallet hem till Storbritannien utan att ha tillstånd för
denna rörelse. De engelska myndigheterna regerade mot detta och kontaktade
Naturvårdsverket som agerade. För att få föra bort farligt avfall från Sverige
krävs ett särskilt exporttillstånd och något sådant hade inte utfärdats.89 De regler
som gäller övervakning och kontroll i nationell rätt ska följa de minimikriterier som
EU fastslagit för att säkra en hög nivå på skyddet av miljön och människans
hälsa.90

                                                
86 Louka, 1997, s 180.
87 Hannequart, 1998, s 162f.
88 Sommer, 1997, s 386f.
89 Sydsvenskan, 2000.11.16, sid A30.
90 Hannequart, 1998, s 169.
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2.7.3.1.1 Proceduren för avfallstransporter för slutlig deponering

Den som vill transportera avfallet för bortskaffande från en medlemsstat till en
annan eller transportera avfallet genom ett eller flera medlemsländer ska notifiera
de berörda behöriga myndigheterna på destinationsorten. En kopia av denna
notifikation ska sändas till de behöriga myndigheterna som berörs av denna
slutliga deponering och av den gränsöverskridande transporten. Även en kopia av
det avtal som existerar mellan avsändaren och mottagaren ska finnas tillgänglig om
de behöriga myndigheterna önskar att se detta avtal.91

    Förordning 259/93 om transport av avfall säger vidare att en inledande period
som gäller tre arbetsdagar är den tid som gäller för de behöriga myndigheterna på
destinationsorten att skicka en bekräftelse på mottagandet av notifikationen.
Importstaten ska skicka bekräftelsen till notifieraren, exportstaten, transitstaten
och mottagaren av avfallet.92 Efter dessa tre dagar har myndigheterna 30 dagar på
sig att bestämma om transporten ska förbjudas eller godkännas. De behöriga
myndigheterna för genomfarten och från den ort varifrån avfallet skickades har 20
dagar på sig att protestera mot transporten och tillskriva denna särskilda villkor.
Hänsyn ska dock alltid tas till internationella konventioner och principen om icke-
diskriminering.93

2.7.3.2 Avfallstransport för återvinningsändamål

Vid avfallstransporter vars syfte är återvinning är restriktioner begränsade till vissa
invändningar som får framföras av behöriga myndigheter vid destinationsorten,
orten varifrån avfallet skickades och landet genom vilket transporten skedde.
Dessa protester ska notifieras skriftligen inom 30 dagar och ska bygga på någon
av följande grunder:

- direktivet 75/442, transporten strider mot landets avfallshanteringsplan.
- att transporten inte överensstämmer med nationella regler gällande allmän

hälsa, säkerhet eller skydd för miljön.
- notifieraren har tidigare bedrivit otillåten handel.
- transporten följer inte internationella konventioner som antagits av en eller

flera av de inblandade medlemsstaterna.
- återvinning som ej kan rättfärdigas från en ekonomisk och miljömässigt

sund synvinkel.94

                                                
91 Hannequart, 1998, s 166.
92 Louka, 1997,s 182.
93 Hannequart, 1998, s166ff.
94 Hannequart, 1998, s 165.
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2.7.4 Proceduren för export av avfall från EU till tredje
land

Vid export av avfall från EU till tredje land gäller förordning 259/93 om transport
av avfall.95 Förordningen har två distinkta, dock analoga, procedurer som
tillämpas på slutlig deponering och återvinningsåtgärder.96Vad gäller avfall för
slutlig deponering är all export förbjuden utom till EFTA-länder som är med i
Baselkonventionen. Det finns dock två andra villkor:

- att destinationslandet ger sitt medgivande skriftligt.
- att den transportmetod som används ska vara ekologiskt sund.97

För avfall som ska bli föremål för återvinning gäller att all export är förbjuden
utom till de länder som berörs av OECD:s beslut 92.03.30.98 Detta beslut gäller
alla OECD:s medlemsländer utom Japan. Undantaget gäller även till de länder
som är parter i Baselkonventionen och till de länder som EU ingått
överenskommelser med.99

    Innehavaren av avfallet ska notifiera de behöriga myndigheterna gällande den
planerade transporten och ska även sörja för den nödvändiga information som
rättfärdigar tillstånd för transporten.100

2.7.4.1 Avfallsexport vars syfte är slutlig deponering

För att få exportera avfall ska en notifikation skickas till den exporterande
medlemsstaten. Kopior av notifikationen ska sändas till mottagaren och andra
berörda stater. Exportstaten ska inom tre arbetsdagar skicka en skriven
bekräftelse på notifikationen till exportören. Det exporterande landet och transit
landet kan göra invändningar mot transporten. Efter det att avfallet lämnat
gemenskapen ska tullen skicka en kopia av fraktsedeln till den behöriga
myndighet som utgav tillståndet till transporten. Om exportstaten inte får någon
information från mottagaren till avfall inom 42 dagar efter det att avfallet lämnat
gemenskapen ska exportstaten informera importstaten om detta.101

2.7.4.2 Avfallsexport vars syfte är återvinning

Denna sortens export är endast tillåten till OECD-stater, parter i
Baselkonventionen eller till stater med vilka gemenskapen har ingått bilaterala,
multilaterala eller regionala överenskommelser med. Alla överenskommelser ska
garantera miljömässigt sund avfallshantering vid en bemyndigad anläggning.
                                                
95 Artikel 14-18.
96 London/Llamas, 1995, s 147f.
97 Artikel 14-15.
98 Artikel 16-17.
99 Hannequart, 1998, s 169.
100 Johnson/Corcelle, 1997, s 206f.
101 Louka, 1997, s 183f.
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Avfallsexporter är inte tillåtna till länder som förbjuder avfallsimport eller som inte
samtycker till en specifik import.102

2.7.5 Proceduren för import av avfall till EU

I förordning 259/93om transport av avfall finns en tydlig skillnad vad gäller å ena
sidan avfall för slutlig deponering och å andra sidan avfall för återvinning.103

Medlemsstaterna kan inte ingå egna överenskommelser på detta område.
Proceduren för import för slutlig deponering är i stor utsträckning lik den som
tillämpas vid avfallstransport för bortskaffande inom EU.104 Import av avfall för
återvinning är tillåten från länder vilka om fattas av OECD:s beslut 92.03.30105

och från länder som det refereras till gällande import av avfall för slutlig
deponering.

2.7.6 Avfallstransporter för slutlig deponering och
återvinning mellan medlemsstater som korsar en tredje stat

Gällande transport av avfall från en medlemsstat till en annan där ett tredje land
genomkorsas gäller att notifieraren ska skicka en kopia av notifikationen till den
behöriga myndigheten i detta tredje land.106

Denna notifikation skiljer sig i enlighet med om denna tredje stat är en
fördragsslutande part i Baselkonventionen eller inte.107 I båda fallen ska
notifieraren skicka en kopia av notifikationen till de behöriga myndigheterna i den
tredje staten. Destinationslandets myndigheter ska fråga myndigheterna i det
tredje landet om de önskar skicka ett skrivet medgivande till den tilltänkta
transporten inom den tidsperiod som de överenskommer om. Detta gäller länder
som inte är med i Baselkonventionen. För parter i Baselkonventionen gäller att
detta medgivande ska skickas inom 60 dagar. De behöriga myndigheterna i
destinationslandet ska vänta på samtycke från tredje land innan tillstånd ges till
avfallstransporten.108

                                                
102 Louka, 1997, s 184.
103 Artikel 19-22.
104 Hannequart, 1998, s 169.
105 Dessa länder är Australien, Canada, Island, Japan, Mexico, Nya Zeeland, Norge, Schweiz,
Turkiet och USA.
106 Hannequart, 1998, s166ff.
107 Artikel 12.
108 London/Llamas, 1995, s 146.
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2.7.7 Avfall som kommer från tredje land och som
genomkorsar EU för att sedan återvinnas eller bortskaffas i
ett annat tredje land

Notifikation gällande transit ska göras i fraktsedeln till den behöriga myndigheten i
det land som korsas sist vid transit genom EU. Denna sista behöriga myndighet
ska informera avfallsinnehavaren om att notifikationen har mottagits. Förbud eller
villkor som uppställts av någon behörig myndighet inom EU gällande genomfarten
ska rättfärdigas och villkor som uppställs ska meddelas inom 20 dagar från och
med det att notifikationen mottagits.109 De villkor som påtvingas får ej vara
strängare än de som gäller liknande transporter inom den behöriga myndighetens
jurisdiktion. Då avfallet lämnat EU ska tullen i det land där avfallet passerade ut
från gemenskapen skicka en kopia av fraktsedeln till den sista behöriga
myndigheten gällande transit inom EU.110

2.7.8 Avfallstransporter inom en medlemsstat

Avfallstransporter som helt sker inom en medlemsstat är en nationell angelägenhet
och denna medlemsstat är inte skyldig att använda förordningens bestämmelser.111

Dock ska medlemsstaten informera Kommissionen om dess nationella system för
övervakning och kontroll av avfallstransporter. De nationella reglerna på området
ska ta hänsyn till behovet av harmonisering med gemenskapens system för
avfallstransporter.112

2.7.9 Vad som gäller alla avfallstransporter

Internationella konventioner om transport av farligt gods är tillämpliga gällande
avfallstransport. När en transport inte kan fullföljas är det land som står för
ivägskickandet av avfallet skyldig att ta tillbaka avfallet inom 90 dagar vilket
baseras på en ny notifikation.113

    Alla avfallstransporter som förordning 259/93 om transport av avfall täcker ska
vara subjekt för finansiell garanti eller motsvarande försäkring som täcker
kostnaderna för transporten.114 Denna fråga regleras av varje medlemsstat i
överensstämmelse med dess nationella lagstiftning.115 Avfall som är subjekt för
olika notifikationer får inte blandas.116

                                                
109 Artikel 23-24.
110 London/Llamas, 1995, s 155f.
111 Artikel 13.
112 London/Llamas, 1995, s 146f.
113 Förordning 259/93, art 25 & Baselkonventionen, art 8.
114 Artikel 27.
115 London/Llamas, 1995, s 158.
116 Artikel 29.
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2.7.9.1 Notifierarens skyldigheter

Då notifieraren ska transportera avfall för bortskaffande från en medlemsstat till
en annan eller transit sker genom en medlemsstat, har han en skyldighet att
underrätta den behöriga myndigheten i destinations- och transitlandet. Det finns
även en skyldighet för notifieraren att skicka en kopia av notifikationen till de
behöriga myndigheterna i avsändarstaten, transitstaten och till mottagaren av
avfallet. Notifikationen utförs, gällande leveransdokumenten, av de behöriga
myndigheterna i landet från vilket avfallet skickades.117 Notifieraren ska sluta ett
avtal med mottagaren av avfallet gällande avfallets bortskaffande och detta avtal
måste innehålla följande förpliktelser:

- notifieraren ska ta tillbaka avfallet om transporten inte har fullföljts som
planerat eller om transporten har utförts i strid med förordningen 259/93
om transport av avfall,

- mottagaren ska så fort som möjligt och inte senare än 180 dagar efter
mottagandet av avfallet sörja för att ett certifikat skickas till notifieraren på
att avfallet har bortskaffats på ett miljömässigt sunt sätt.118

2.7.9.2 De behöriga myndigheternas åtaganden

Vid mottagandet av notifikationen ska den behöriga myndigheten i
destinationslandet, inom tre dagar, skicka en bekräftelse till notifieraren och
kopior till andra berörda behöriga myndigheter och till mottagaren.119 I
förordningen finns bestämmelser gällande fastslagna tidpunkter inom vilka de
behöriga myndigheterna ska bestämma sig om de ger sitt tillstånd till transporten,
med eller utan villkor, nekar transporten eller önskar mer information. Dessa
tidpunkter är följande:

- 30 dagar efter ivägskickandet av bekräftelsen ska de behöriga
myndigheterna besluta om de tillåter transporten, med eller utan villkor,
förbjuder den eller önskar mer information.120

- 20 dagar efter ivägskickandet av bekräftelsen ska de behöriga
myndigheterna i mottagarlandet och i transitlandet beslut om hur de ställer
sig i fråga. Protester ska framföras skriftligen till notifieraren. Inom dessa
20 dagar får även de behöriga myndigheterna uppställa villkor för
avfallstransporten inom dess jurisdiktion.121

De villkor och invändningar som kan uppställas ska vara baserade på de
uttryckliga bestämmelserna som artikel 4 (3) i förordning 259/93 om transport av
avfall innehåller. Denna lista är till stor del inspirerad av artikel 30 i EG-fördraget.
                                                
117 Artikel 3 (3).
118 Förordning 259/93, artikel 3.
119 Förordning 259/93, artikel 4 (1).
120 Artikel 4 (2) (a).
121 Artikel 4 (2) (b).
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Specifika maktmedel garanteras de behöriga myndigheterna gällande avsändande,
transit och destination. Dessa villkor får inte vara strängare än de som tillämpas
gällande liknande transporter som sker inom landets gränser.122

    En kontroversiell bestämmelse i förordning 259/93 om transport av avfall är
artikel 4 (3) (a) (i) som tillåter medlemsstaterna att generellt eller delvis förbjuda
eller systematiskt göra invändningar mot avfallstransporter. Detta var föremål för
en protest gällande farligt avfall som producerats i en medlemsstat varifrån det
sänts i så små kvantiteter per år att villkor att bygga nya specialiserade
omhändertagandeinstallationer inom denna medlemsstat skulle bli oekonomiskt.123

    Alternativt kan de behöriga myndigheterna i avsändarstaten och mottagarstaten
invända mot planerade transporter om denna inte är i överensstämmelse med
avfallsdirektivet. Invändningar kan göras på någon av dessa tre grunder:

- För att implementerar självförsörjningsprincipen på gemenskapsnivå eller
nationell nivå;

- I fall där installationen disponerar över avfall från en närmare källa och de
behöriga myndigheterna har givit prioritet åt detta avfall.

- För att säkra att transporter är i överensstämmelse med
avfallshanteringsplaner.124

I artikel 4 (3) (c) finns ytterligare invändningar som får göras av de behöriga
myndigheterna mot planerade transporter om:

- transporten inte överensstämmer med nationella lagar och förordningar
relaterade till skydd för allmänheten och skydd för hälsa och miljö. Denna
del är klart inspirerad av artikel 30 i EG-fördraget.

- Notifieraren eller mottagaren nyligen gjort sig skyldig till otillåten handel.
- Transporten är i konflikt med skyldigheter som resulterar från

internationella konventioner som medlemsstaterna anslutit sig till.125

2.8 Gällande konventioner och direktiv på
avfallstransportområdet

2.8.1 Internationella konventioner

I mitten på 80-talet kulminerade exporten av farligt avfall från industriländer till
utvecklingsländer och östeuropeiska länder. Idag är denna handel reglerad av
konventioner och rättsakter.

                                                
122 Artikel 4 (3) (a)-(c). Sid 140.
123 London/Llamas, 1995, s 141.
124 Artikel 4 ( 3) (b).
125 Artikel 4 (3) (c).
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    De internationella konventioner som reglerar avfallstransporter har som mål att
kvantitativt minimera antalet avfallsöverföringar. Den ekonomiska fördel som kan
vara förbunden med export av avfall syns tydligast i de fall mottagarlandet är ett
utvecklingsland. Oftast blir detta avfall otillåtet dumpat i detta land då den
nödvändiga tekniken och kapaciteten för att behandla avfallet på en miljömässigt
sätt saknas. Det är detta problem som de internationella konventionerna försöker
stävja.

2.8.1.1 Baselkonventionen
I början av 1988 började miljögrupper och media rapportera om händelser i
samband med avfallsexport till utvecklingsländer. Denna samling av internationella
avfallsrörelser övertygade regeringar att internationell handling krävdes och
Baselkonventionen antogs.126

    Den främsta internationella överenskommelsen som rör handel med avfall är
Baselkonventionen som är sponsrad av UNEP. 127 Denna konvention tillkom
1989 och godkändes av Rådet 1993. Konventionen reglerar kontroll av
gränsöverskridande rörelser av farligt avfall och dess bortskaffande. I dess ingress
sägs att alla stater har oinskränkt rätt att förbjuda import och omhändertagande
av utländskt farligt avfall och annat avfall in till statens territorium. Vidare sägs, i
den mån det är kompatibelt med målet om miljömässig hantering, att avfall ska
omhändertas i den stat där avfallet genererades.128En strängare kontroll av
avfallstransporter infördes. En kontrollprocedur för import och export samt för
transit av farligt avfall skapades.129

    Baselkonventionens reglering bygger på principen om föregående samtycke,
varigenom potentiella exportörer behöver få ett skriftligt samtycke från de
officiella myndigheterna i den nation som är importör av avfall innan transporten
kan företas. Exportören har även en skyldighet att försäkra sig om att avfallet ska
omhändertas på ett miljömässigt sunt sätt. Detta är dock ett vagt uttryck och är
dåligt definierat i konventionen. Baselkonventionen innehöll i sin första version
flera kryphål, till exempel genom regeln om råmaterial som tillät export bara om
avfallet skulle användas som råmaterial av importlandet. Även regeln om
återvinning ansågs som ett kryphål.  Röster höjdes mot detta och 1994 enades
parterna frivilligt om att förbjuda all export av avfall från OECD-länderna till
länder som ej var medlemmar. Diskussionen om vilka länder som fortfarande
skulle få importera avfall utföll på så sätt att alla OECD-länderna får importera
avfall, likaså Liechtenstein.130 Möjligheterna för företag från industriländer att
etablera verksamheter i utvecklingsländer regleras inte. Det finns fortfarande en
                                                
126 Louka, 1997, s 103ff.
127 O´Neill, 2000, s 41
128 London/Llamas, 1995, s 62f.
129 Sommer, 1997, s 374
130 O´Neill, 2000, s 41ff.
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möjlighet för företag att kringgå hög miljökrav i industriländer genom att förlägga
den farligaste verksamheten i utvecklingsländer.131

    Baselkonventionens bestämmelser är av stimulerande karaktär, de pekar i
vilken riktning medlemsstaterna ska föra sin miljöpolitik. I konventionen återfinns
en del nya principer så som att alla länder kan förbjuda transport av farligt avfall
och annat avfall av utländskt ursprung från att föras in på dess territorium. Export
av avfall förbjuds i vissa situationer. Export av avfall till Antarktis förbjuds såväl
som export till fördragsslutande parter som notifierat om ett totalt eller partiellt
förbud mot avfallsimport. Detta gäller även till fördragsslutande parter som inte
har givit något skrivet medgivande till en speciell avfallstransport. All export av
avfall till länder som inte är med i Baselkonventionen är, som innan ämnts,
förbjuden. Dock kan länderna ingå bilaterala, regionala och multilaterala
överenskommelser men då krävs det att dessa avtal är ekologiskt rationella.132 En
fördragsslutande stat genom vilkens territorium avfall transporteras ska
omedelbart bekräfta mottagandet av notifikationen från den som transporterar
avfallet. Staten kan senare uttrycka sin åsikt genom att skriftligt replikera till
notifikationens utställare. Detta ska dock ske inom 60 dagar och staten kan då
godkänna transporten eller neka tillstånd till att få utföra denna.133

    Till Baselkonventionen finns en lista om farligt avfall och avfall som inte
omfattas av konventionen. Denna lista visar vilket avfall som får överföras under
kontroll och farligt avfall som inte alls får transporteras från industrialiserade
länder till icke- industrialiserade länder.134

    Baselkonventionen gör en tredelning i preambeln mellan förebyggande,
behandling och bortskaffande. Baselkonventionen uppställer förutsättningar under
vilka överföring kan tillåtas. Det framgår i konventionen att den stat som utnyttjar
möjligheten att förbjuda avfallsöverförsel ska informera de övriga staterna om
detta varefter de informerade staterna är förpliktade att handla i
överensstämmelse härmed. Otillåtna avfallstransporter betraktas som kriminella
handlingar. Under vissa förutsättningar är det tillåtet att exportera farligt avfall. Ett
exempel då det är tillåtet är när avsändarstaten inte har nödvändig teknologi eller
då mottagarstaten använder det farliga avfallet i återvinnings- eller
återanvändningsindustrin samt som råmaterial.135

    Avfallstransporter får inte vara i strid med konventionens mål. Konventionens
syfte är att etablera statsansvar för transporter av farligt avfall.136

Baselkonventionen implementerades genom att en förordning gällande transport
                                                
131 Ebbesson, 1993, s 124.
132 Baselkonv. Art 11.
133 Hannequart, 1998, s 160.
134 Sommer, 1997, s 192f.
135 Sommer, 1997, s 374ff
136 Louka, 1997, s 45f.
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av farligt avfall antogs inom EU.137 Nu har det blivit möjligt att förbjuda export av
farligt avfall. Principerna gällande nationellt ansvar och självförsörjande
avfallshantering närmast källan kan anses vara uppfyllda.138

2.8.1.2 Den IV Lomékonventionen
Lomékonventionen omfattar relationerna mellan gemenskapen och länderna i
Afrika, Västindien och Stilla havet. Olikt de andra Lomékonventionerna innehåller
denna fjärde Lomékonvention bestämmelser rörande miljön. Genom denna
konvention införde gemenskapen ett förbud mot avfallsexport till dessa länder.
Det råder ett absolut förbud mot export av farligt och radioaktivt avfall till ovan
nämnda länder. Undantaget är dock det avfall som sänts till gemenskapen från
dessa länder för behandling och sedan skickas tillbaka. Denna konvention var det
första steget som togs för att stoppa export av avfall från industriländer till
utvecklingsländer.139

2.8.2 Förordningar

EG-regler täcker vanligen inte allt det som behöver regleras i varje land för olika
slags verksamheter. Direktiven innehåller inte mer än vad som behövs utifrån ett
EU-perspektiv för att tillgodose de aspekter som EU lägger vikt vid.

    En förordning har antagits på området och denna trädde i kraft den sjätte maj
1994. I och med denna förordning och avfallsdirektivet begränsas
medlemsstaternas möjlighet att inte etablera anläggningar för behandling av avfall.

    Regleringen av avfallsrörelser inom EU fungerar enligt media så dåligt att de
jämför avfallshandeln med narkotikahandeln. Då vinsten med att transportera
avfallet i dag är stor och risken liten är detta de rätta förutsättningarna för att
otillåtna rörelser ska äga rum. Det är dessa rörelser kombinerat med otillåtet
bortskaffande som utgör de största hoten mot miljön. Det som nu krävs är att
anta bestämmelser som gör otillåtet bortskaffande och otillåtna avfallsrörelser
mindre attraktiva.

2.8.2.1 Förordning 259/93 om övervakning och kontroll av
avfallstransporter

Förordning 259/93 om transport av avfall är tillämplig på, i princip, alla
transporter av avfall inom, till och från EU.140 Förordningen gäller övervakning
                                                
137 Förordning 259/93.
138 Larsson, 1997, s 115.
139 Sommer, 1997, s 372f
140 Förordning 259/93, art 1.1.
     Http://www.europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1993/sv_393R0259.html
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och kontroll av transport av avfall. Denna förordning införlivar de principer som
fastslogs i Baselkonventionen om internationellt samarbete gällande farligt avfall
och flyttar över bestämmelser från Baselkonventionen till gemenskapsrätten.
Förordningen ersätter samtliga av gemenskapens tidigare bestämmelser på
området.141

    Denna förordning är en miljöförordning som grundas på artikel 175.
Huvudprincipen är att avfallshantering är ett nationellt ansvar och det återfinns ett
förbud mot export av avfall för kvittblivning från EU-området, undantaget är
export till EFTA-länderna. En tydlig skillnad görs mellan avfall för återvinning och
avfall för slutlig deponering. Skillnaden mellan dessa två förfaringssätt är att
medlemsstaterna har större makt att förbjuda import av avfall som ska
bortskaffas.142 Transport av avfall för slutlig deponering från en medlemsstat till en
annan kräver ett anmälningsförfarande med krav på tillstånd från myndigheterna i
mottagarlandet.143 Vidare stadgas det i förordningen att varje land i princip har
rätt att vidta individuella eller generella åtgärder för att hindra avfallstransporter in i
ett land. Dessa åtgärder ska syfta till att uppfylla principerna om närhet och
självförsörjande vad gäller avfallshanteringsresurser i enlighet med det allmänna
avfallsdirektivet. Det finns ett undantag som innebär att farligt avfall som
producerats i en liten omsättning i avsändarstaten, får exporteras om det skulle
vara oekonomiskt att i den staten bygga en särskild anläggning för slutligt
omhändertagande. Det finns också ett anmälningsförfarande gällande avfall för
återvinning. Mottagarstatens myndighet har 30 dagar på sig att invända mot den
tilltänkta leveransen. Denna invändning kan ske på grundval av nationella regler
för miljöskydd. Varje medlemsstat ska ordna ett tillfredsställande tillsynssystem
för inhemska avfallstransporter.144

    All import av avfall till gemenskapen för slutlig deponering är förbjuden. De
länder som skrivit under Baselkonventionen är undantagna från denna regel. Dock
föreskrivs ett anmälningsförfarande och en liknande bestämmelse finns för import
av avfall för återvinning. Genom dessa bestämmelser kan det förhindras att ett
EU-land liksom ett EES-land blir avfallstipp för gemenskapens avfall.145

    Det som ligger till grund för utformningen av denna slutgiltiga förordning är
koncentrerad till två faktorer. Den första var att det var nödvändigt att få de
tidigare direktiven i överensstämmelse med de förpliktelser som gemenskapen
påtagit sig genom Basel- och den IV Lomékonventionen. För det andra innebar
upprättandet av den inre marknaden att kontroll och övervakning av
                                                
141 Sommer, 1997, s 382.
142 London/Llamas, 1995, s 137.
143 Förordning 259/93, artikel 3-5.
144 Westerlund, 1993, s 167.
145 Westerlund, 1993, s 169.
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avfallsrörelser inte längre kunde ske vid korsandet av de inre gränserna då
gränskontrollen skulle försvinna, utan måste genomföras med andra metoder.146

    Förordningen delar upp avfallet i tre listor. Den gröna avfallslistan gäller vanligt
avfall, den bärnstensfärgade listan för farligt avfall och den röda avfallslistan gäller
för mycket farligt avfall. Avfallet på den gröna listan kan transporteras med
minimal kontroll medan de andra två kategorierna är föremål för en mycket
sofistikerat notifikationssystem för varje transport. Medlemsstaterna kan förbjuda
avfallsimport från den bärnstensfärgade och den röda listan, och kan nästan helt
förbjuda denna import om transporten har som syfte att slutligt deponera avfallet.
Medlemsstaterna får i avsevärt mindre grad ställa villkor i de fall transporten sker
för återvinningssyften.147

    Avfallstransporter från den gröna listan regleras likt andra kommersiella
transaktioner. I november år 2000 stoppade aktivister från Greenpeace ett
holländskt fartyg med sopor från att komma in till hamnen i Södertälje. Fartyget
var på väg med avfall till förbränningsanläggningen i Igelstaverket. Greenpeace
krävde att fartyget skulle vända tillbaka till Amsterdam och att de svenska
myndigheterna skulle stoppa importen av avfallet.148 Naturvårdsverket
konstaterade överraskande att transporten sannolikt var otillåten. Denna transport
krävde tillstånd men den holländska leverantören hade papper på att den
klassades som grön. Det som skett var att reglerna i Holland hade ändrats. Innan
hade denna sorts avfall klassats som grönt avfall enligt EU:regler och därför inte
behövt några särskilda tillstånd. Det som skett i detta fall var att de holländska
myndigheterna omklassat avfallet och glömt att skicka information om detta till
leverantören. 149Transport av avfallet som faller under den bärnstensfärgade listan
kan inte företas utan föregående notifikation och informerat samtycke. Om
importlandet inte protesterat mot transporten anses ett tyst samtycke avgivits från
landet. Den röda listans avfallstransporter är strängt reglerade. Importlandet kan
inte allmänt samtycka till dessa transporter och i de fall invändningar mot
transporten uteblir tolkas inte detta som ett tyst samtycke.150

    Förordningen har kodifierat principen om föregående informerat samtycke. Det
krävs nu en föregående anmälelse till de behöriga myndigheterna gällande
överförandet av avfall. Medlemsstaterna har en möjlighet att göra motiverade
invändningar mot avfallsrörelsen. De relevanta invändningsmöjligheterna finna
uppräknade i artikel 4 tredje stycket i förordningen. Förordningen omfattar inte
avfallstransporter som sker inom en medlemsstats gränser.151

                                                
146 Sommer, 1997, s 383
147 Krämer, 1998, s 31.
148 Sydsvenskan, 2000.11.28, sid A9.
149 Sydsvenskan, 2000.11.29, sid A36.
150 Louka, 1997, s 58f.
151 Sommer, 1997, s 384f.
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    Denna förordning förbjuder all export av farligt avfall till länder som är parter i
Lomékonventionen och förbjuder även export av avfall för slutlig deponering till
andra länder än EFTA-länderna. Rådet beslutande 1996 att all export av farligt
avfall till icke-OECD-länder även skulle förbjudas.152

  Antagandet av denna förordning var en seger för den franska policyn. Frankrike,
som länge hade varit mål för illegala avfallshandlare, förespråkade regler som
legitimerade förbud mot avfallstransporter även inom gemenskapens gränser.153

                                                
152 Krämer, 1997, s 64f.
153 Louka, 1997, s 180.
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3 Praxis från EG-domstolen

Här kommer de premisser i Domstolens praxis i vilka källprincipen,
självförsörjningsprincipen och närhetsprincipen är inblandade.

3.1 Mål 2/90

I Vallonien-fallet diskuteras hur man kan klassificera avfall som en vara.
Nationella importrestriktioner eller avskräckande exportbestämmelser kan vara
otillåtna i de fall då de utgör ett handelshinder.154 Det som inträffat i detta fall var
att det regionala Rådet i Vallonien, en region i Belgien som har delvis självstyre,
hade antagit ett dekret i vilket bortskaffande av avfall från en annan stat eller från
andra belgiska regioner i Vallonien än Valloniens eget avfall var förbjudet. Dessa
regler innebar i princip att hushållsavfall och miljöfarligt avfall inte fick importeras
till regionen. Målet med denna vallonska avfallsförordning var bland annat att
organisera avfallsbortskaffandet. Kommissionen ansåg att detta medförde ett
hinder för den ekonomiska hanteringen av avfall och stämde Belgien inför EG-
domstolen. Denna bestämmelse innebar en överträdelse av artikel 30 i EG-
fördraget och en överträdelse av direktiv 84/631 förelåg då ett förbud att lagra
och bortskaffa avfall som kom från en annan medlemsstat eller en annan belgisk
region i Vallonien innebar att Belgien hade underlåtit att uppfylla sina förpliktelser
under artikel 30 och direktiv 84/631. Domstolen ansåg att de belgiska
bestämmelserna stod i strid med direktiv 84/631. Detta direktiv fastställde ett
omfattande system för gränsöverskridande transport av farligt avfall. Den belgiska
lagstiftningen var i den utsträckning den införde ett absolut förbud mot import av
avfall till Vallonien inte förenlig med direktivet. Detta förbud mot import av farligt
avfall var även inkompatibelt med den procedur som direktiv 84/631 föreskrev,
gällande att en föregående detaljerad notifikation skulle utges av
avfallsinnehavaren.155

     Vidare fann domstolen att direktiv 84/631 var uttömmande system och då
medlemsstaternas möjligheter att invända mot transport av farligt avfall
uttryckligen var uppräknade i artikel 4 ansåg Domstolen att det inte fanns något
utrymme för nationell lagstiftning som innebar ett generellt förbud mot import av
avfall från andra medlemsstater.156 Vidare fastslog domstolen att avfallsdirektivet
inte uttryckligen förbjöd antagandet av sådana åtgärder som skett i Vallonien.157

Det fanns även ett direktiv på området som fastslog att avfall skulle behandlas så
nära källan som möjligt och detta stred inte Vallonien-reglerna mot.158

                                                
154 Larsson, 1997, s 115.
155 Sommer, 1997, s 308ff.
156 Krämer, Ludwig, European environmental law casebook, 1993, s 78ff.
157 London/Llamas, 1995, s 53ff.
158 Westerlund, 1993, s 38f.
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    EG-domstolen tillåter medlemsstater att förbjuda import av fast avfall, baserat
på teorin om att avfallshantering är den stats ansvar vilken genererar avfallet.159

    I detta fall användes källprincipen för att legitimera ett diskriminerande förbud
mot import av avfall. Denna princip som innebär att ingrepp vid miljöskador
företrädesvis ska ske vid källan blev för första gången i denna dom
sammanlänkad med självförsörjningsprincipen och närhetsprincipen då Domstolen
inom avfallsområdet tilldelade källprincipen ett bestämt innehåll. De konkreta
omständigheterna bakom domen fick konsekvensen att principernas användning i
relation till principen om varors fria rörlighet inom avfallsområdet tillsvidare
inskränkte den senare principens tillämpbarhet gällande avfall.160

    När principen om fri rörlighet för avfall nämns är det relevant att referera till
Valloniendomens premisser. Föremålet med avfallsdirektivet och
avfallsförordningen är inte att främja den fria rörligheten för avfall på den inre
marknaden, utan snarare att begränsa den utifrån principen om att avfall ska
bortskaffas närmast det ställe där avfallet producerads. Valloniendomens utfall
ska ses i sammanhang med Baselkonventionen i vilken självförsörjningsprincipen
och närhetsprincipen kodifierades. I Valloniendomen användes för första gången i
EG-domstolens praxis källprincipen, självtillräcklighetsprincipen samt
närhetsprincipen. Genom att använda EG-fördragets artikel 175 som grund för
avfallsdirektivet, vilket användes i Valloniendomen för att ge miljöintressena
förtur, säkrade Domstolen att miljöhänsyn blev prioriterat högre än hänsyn till att
realisera den inre marknaden.161 Domstolen använde artikel 174 för att rättfärdiga
att miljöskador skulle bli åtgärdade vid källan. Detta innebar att de belgiska
regionerna blev berättigade att förbjuda import av avfall från andra
medlemsstater.162

    En praxis bildades till följd av denna dom då Domstolen skapade ett väsentligt
undantag till den hittills stränga praxis rörande artikel 30s uppräkning av de
lagstadgade hänsyn som accepterade. Domen fastslog att behovet av miljöskydd
kan vara så tungt vägande att det kan rättfärdiga diskriminerande nationella regler.
Andra tolkar domen så som att Domstolen fann att dekretet inte var
diskriminerande och de hänvisar till källprincipen och till att transport av avfall ska
hållas minimal.163

                                                
159 Findley/Farber, 1999, s 253.
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161 Sommer, 1997, s 232.
162 Krämer, 1997, s 92.
163 Sommer, 1997, s 312.
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3.2 Mål C-442/92

Mål C-442/92 om traktatsbrott, Kommissionen mot Tyskland, gällde det ett
indirekt förbud mot export av avfall och detta förbud skulle domstolen ta ställning
till. Den tyska avfallslagstiftningen innehöll en bestämmelse som stadgade att avfall
skulle bortskaffas på nationellt område. Kommissionen påstod att Tyskland hade
åsidosatt sina förpliktelser i avseende till det generella avfallsdirektivet 75/442, till
direktiv 78/319 om giftigt och farligt avfall och till direktiv 84/631 om övervakning
och kontroll inom gemenskapen av gränsöverskridande transporter av farligt
avfall. Domstolen accepterade Tysklands argument, att det var en nationell princip
som var antagen för att uppfylla ett mål som överensstämde med EG-fördragets
artikel 174 andra stycket, att en miljöskada ska åtgärdas och förebyggas vid
källan.164 Domstolen fastslog att de förhållanden som enligt tysk lagstiftning kunde
förhindra gränsöverskridande transporter av avfall och som huvudsakligen var
uttryck för tillvaratagandet av hänsyn till det allmännas väl, rörde skyddet för
miljön och omfattades på grund av detta av de hänsyn som bestämmelserna i
direktiven rörde.

    Denna dom är vidare än Vallonien-domen i det att Domstolen fastslog att de
miljömässiga konsekvenserna som drabbar ett land som följd av
gränsöverskridande föroreningar kan vara grund för en begränsning av exporten, i
synnerhet mellan grannstater. Källprincipen kunde hänvisas till i exportsituationer
som en princip som kunde användas som grundval för en prioritering. Vid
importsituationer är de direkta miljömässiga konsekvenserna för ett lands eget
territorium som kan bli avgörande, om det inte finns gemensamma föreskrifter.165

3.3 Mål 372-374/85

Mål 372-374/85 rörde sig om att de tilltalade hade insamlat, transporterat samt
under tiden behandlat och därefter deponerat avfall på jordbruksmark med
tillstånd från markägaren. De åtalades för att ha överträtt en regional förordning
och en mängd bestämmelser på området då de hade tömt ut avfall utan att ha sökt
tillstånd och utan tillåtelse hade bedrivit en verksamhet som bortskaffande av
avfall. Den första frågan som behandlades var om verksamheten omfattades av
direktiv 75/442. Domstolen fann att verksamheten föll under direktivets
tillämpningsområde. Domstolen uttalade vidare att den tillåtelse som skulle ha
utfärdats av den kompetenta myndigheten inte kunde ersättas av samtycke från
markägaren. Domen medförde att en jordägare inte kunde disponera över
marken på så sätt att tredje man utan tillåtelse från de kompetenta myndigheterna
kunde deponera avfall på jordägarens egendom.166
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3.4 Mål C-206&207/88

I mål C-206&207/88 stod Mr. Vessos och Mr. Zanetti åtalade för att ha
transporterat substanser för tredje mans räkning utan att först få föregående
tillstånd. De tilltalade hänvisade till ett italienskt dekret i vilket det fastslogs att
avfall var en substans eller ett föremål som hade, eller var ämnat att vara,
övergett. I det fall det rörde sig om avfall skulle en liknande aktivitet, genom
dekretet, utgöra ett brott, om inte föregående samtycke givits.167Männen sa att de
inte hade för avsikt att överge substansen, som de var in hyrda att transportera
och att det inte skulle anses vara avfall. Dessa substanser var möjliga för
ekonomiskt återutnyttjande. De tilltalade ansåg på grund av ovan nämnda
påståenden att den aktivitet som de bedrev inte föll under dekretet. EG-
domstolen utvärderade direktiv 75/442 och direktiv 78/319 gällande farligt avfall,
för att finna svar på frågan gällande vad dom faller under ekonomiskt
återutnyttjande. Domstolen kom fram till att en substans som dess innehavare gör
sig av med kan utgöra avfall enligt ovan nämnda direktiv ändå om det är möjligt
att ekonomiskt återutnyttja det. Slutsatsen blir att substanser och föremål som kan
användas för ekonomiskt återutnyttjande inte exkluderas enligt de två direktiven.
Nationell lagstiftning som innebär en avfallsdefinition som exkluderar substanser
som det är möjligt att ekonomiskt återutnyttja är ej förenliga med de båda
direktiven.

3.5 Mål C-209/94

I mål C-209/94 genomförde Buralux insamling, transport och deponering av
hushållsavfall från Tyskland till Frankrike. Denna införsel stoppades då ett nytt
franskt dekret utfärdades i vilket införseln av hushållsavfall för deponering, med
vissa undantag, förbjöds. Den bestämmelse som det tvistades om i detta mål var
artikel 4 stycke tre i förordningen 259/93 om transport av avfall. Buralux gjorde
gällande att denna artikel inte var direkt tillämplig och att de inte individuellt
berördes av förordningen. Domstolen fann att den omtvistade bestämmelsen hade
som syfte att fastlägga de ramar inom vilka medlemsstaterna kunde införa
restriktioner gällande rörelser av avfall och att den var förenlig med ovan nämnda
förordning. Denna bestämmelse var riktad till samtliga medlemsstater så att de
skulle kunna bestämma åtgärder med syfte att verkställa närhetsprincipen och
prioriteringen om tillräcklig egenkapacitet i överensstämmelse med direktiv
75/442.168
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4 Avfallshandel mellan EU:s
medlemsstater

4.1 Introduktion

Den första officiellt erkända gränsöverskridande transporten av farligt avfall
skedde på 1970-talet. Uppkomsten av fri handel inom EU hade en viktig effekt
på avfallshandeln mellan medlemsstaterna eftersom det underlättade transporten
av avfall över nationella gränser. I början ansågs avfall vara gods i normal
bemärkelse under handelslagstiftningen och de bestämmelser som existerade var
inriktade mer på övervakning av transporten av avfallet över nationella gränser än
på att begränsa transporten. På 1970-talet fick EU en aktivare roll gällande miljön
och hur medlemsstaternas miljörättsliga politik utvecklades. Hanteringen av farligt
avfall blev uppmärksammat inom EU 1976 då Seveso-incidenten inträffade. 1984
antog EU ett direktiv om övervakning och kontroll, inom EU, av
gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Genom detta direktiv etablerades
ett notifikations- och bemyndigandesystem för transporter av farligt avfall inom
EU.169

    Den ökning av handeln med avfall som skett de senaste årtiondena beror på en
expansion av produktion av farligt avfall i industrialiserade länder och på att
kostnader för existerande och nyproducerade avfallshanteringsanläggningar blir
överfyllda eller föråldrade.170

    Kommissionen framhåller två skäl till att det existerar avfallsrörelser mellan
medlemsstaterna. Båda dessa skäl är kostnadsrelaterade. Det första gäller den
stora skillnaden som finns mellan de tekniska regleringarna i medlemsstaterna
rörande avfallshanteringsanläggningar. I en stat utan inre gränser är ett oundvikligt
resultat av avfallsflödet att detta styrs till de avfallsanläggningar som är billigast
gällande omhändertagandet av avfallet. Det andra skälet är att harmoniseringen av
tekniska standarder inte är tillräckligt för att minska stimulansen av avfallsrörelser
då kostnaden för avfallshantering också beror på externa faktorer så som
kostnaden för mark, land och sociala avgifter. Det som behövs är ett nätverk av
anläggningar för slutlig deponering av avfall så att både insamling, transport och
bortskaffande inte skapar regional obalans och lämnar vissa områden otillräckligt
utrustade för hantering av avfall. Detta kan motverkas genom principen om att
avfall ska omhändertas vid närmaste lämpliga anläggning. Avfallsrörelser inom den
inre marknaden kan bli föremål för restriktioner. Dessa avfallsrörelser styrs dock
av marknadskrafter.171
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    Speciella kännetecken går att finna som delas av de flesta system som reglerar
miljön. Här i inkluderas målet med regleringen, regleringens adressater och
inspektioner gällande att regleringen efterföljs. De viktigaste aspekterna att se på
för att förstå import av avfall är att se till landets regleringsstruktur, placeringen av
ansvaret mellan olika myndigheter och utformningen av regleringen.172

    I Storbritannien är regleringen av ansvarsbestämmelser gällande hantering av
farligt avfall överlåten till många olika lokala myndigheter som i sin tur utdelar
tillstånd för avfallsimport. Tyskland har en mixad offentlig-privat avfallsindustri där
regeringsingripande är vanligt gällande bestämmande av kostnader och
målsättningar. Tysklands system bygger på en federal struktur. Dess 16
förbundsstater samarbetar med den federala regeringen om den policy som ska
gälla.173 Om dessa två system jämförs så är det mer troligt att Storbritannien
importerar avfall än Tyskland då Storbritanniens reglerande system, som är något
diffus och flexibel, tillåter större friheter för industrin att agera. I Tyskland sker en
större regeringskontroll av avfallsindustrin. Dess system har de högsta
kostnaderna i hela Europa vilket har lett till att inga länder vill transportera avfall
till Tyskland och även resulterar i att Tyskland exporterar mycket av sitt avfall.174

Frankrikes reglering av avfallshantering liknar Storbritanniens. Frankrike är den
största  nettoimportören av farligt avfall. Ansvaret är fördelat på en lång rad av
regionala myndigheter som är dåligt utrustade för att utöva tillräcklig kontroll över
problemet.175

    EU har försökt att genomföra principen om självförsörjning gällande
avfallshantering bland dess medlemsstater men Frankrike har hoppat av denna
process. Vissa stater, så som Tyskland, motsätter sig att principen innefattar ett
förbud mot gränsöverskridande transport av avfall som ska återvinnas eller
återanvändas. Storbritannien finner det svårt att transformera om
självförsörjandeprincipen till praktik.176

    Schweiz har exporterat avfall till både Frankrike och Storbritannien. Detta
ledde till en stark allmän protest i importländerna vilka pressade Schweiz att
bygga egna avfallshanteringsanläggningar.177

    EU har en mycket viktig roll gällande att skapa direktiv och förse
medlemsstaterna med riktlinjer för politiken. Denna ska sedan implementeras av
medlemsstaternas regeringar. De tre länder som undersöks i denna uppsats är för
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38

tillfället i full gång med att göra en översyn av sina existerande miljörättsliga
system.178

4.2 Storbritannien

Storbritannien är en av världens största importörer av farligt avfall. Nästan all
denna handel är laglig och majoriteten av avfallet kommer från andra EU-länder.
1993-94 kom 95 procent av det avfall som importerades från Tyskland, Irland,
Nederländerna, Luxemburg, Italien, Spanien och Belgien.179 Varför importerar då
Storbritannien farligt avfall? Dess kapacitet att ta hand om stora mängder av avfall
borde vara begränsad då det är ett litet och tätbefolkat land. Storbritanniens
befolkning är emot denna sortens import men allmänhetens åsikt har ännu inte fått
gehör i politiken.180

    Tre särdrag går att finna i det brittiska miljöregleringssystemet. Det existerar en
samhällspolitik som stänger ute åsikter som inte går i linje med dess mål,
strukturen är decentraliserad och systemets implementationssätt är flexibel.181

Regeringen är medveten om problemen som orsakas av att miljöfrågor hanteras
av så många olika myndigheter och för tillfället utreds det om möjlighet finns att
samla alla miljöuppgifter under ett enda centralt administrativt tak.182

    Vad gäller farligt avfall har Storbritannien lagstiftat på området sedan 1972. I
början av 1990-talet skapades en organisation i vilken alla olika
inspektionsmyndigheter samlades.183

    Den filosofi som ligger till grund för den brittiska regleringen av farligt avfall är
att avfall enbart har lokala effekter. På grund av detta antagande ska problemen
lösas på lokal nivå. Detta leder till att Storbritanniens system är ett av världens
mest komplexa, förvirrande och decentraliserade avfallshanteringssystem.
Ansvaret för avfallsregleringen är inte bara uppdelat mellan olika myndigheter
inom regeringen utan också mellan hundratals bestämmande kontor.
Storbritanniens industri som tar hand om det farliga avfallet är privatägd och
konkurrensinriktad. Detta leder till att ansvar för avfall som i huvudsak är ett
politiskt problem på hög nivå förs över till lokala myndigheter som inte har
kontroll över några andra områden liknande avfallshantering.184

    I Storbritannien samarbetar representanter från staten och industrin gällande
miljöpolitikens utformning och implementeringen. Denna process exkluderar
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allmänhetens intressen. Detta brittiska sätt att implementera miljöpolicy ger privata
företag, till exempel avfallsimportörer, avsevärt spelrum att sätta sina egna mål för
att skydda miljön. Detta leder till att vissa aktiviteter som avfallsimport inte
granskas så frekvent så som det sker i andra länder av samma aktiviteter.185

    En stor del av avfallshanteringsanläggningarna är ägda och styrda av privata
företag vilka tävlar om kontrakt som gäller avfallsomhändertagande. 1992 fanns
det ungefär 2000 företag som livnärde sig i avfallshanteringsbranchen i
Storbritannien. Dessa företag tar inte hand om avfallet för den goda sakens skull
utan det är möjligheten att göra stora vinster på avfallet som lockar.
Uppskattningsvis tjänar företagen 1000 pund per ton importerat avfall. Då dessa
privata operatörer har ett nära förhållande till regeringen undgår de viss lagenlig
granskning, särskilt gällande var de erhåller avfallet som de bearbetar.186

    Det brittiska systemet är som innan nämnt, informellt och väldigt flexibelt. Vissa
anser att detta system visar på typiska egenskaper för en svag stat vad gäller
miljöpolicy. Denna miljöpolicy följer inte befolkningens åsikt och den visar på
ineffektiv implementering av föreslagna ändringar av policyn, detta på grund av
dess diffusa regelsystem och regeringens positiva inställning till samarbete med
industrin.187

4.3 Tyskland

Tyskland är en av världens största exportörer av farligt avfall. De länder som är
slutstation för det exporterade avfallet är främst Frankrike och Storbritannien.
Skillnaden mellan Tyskland och Storbritannien är att allmänheten är involverad i
utvecklandet av avfallshanteringspolicyn i Tyskland. Det tyska systemet är
centraliserat och federalt. Kostnaden för avfallshanteringen är mycket hög och
detta beror till stor del på regelsystemet. Det beror inte på att det skulle råda
någon kris gällande landets kapacitet att omhänderta avfallet som Tyskland
exporterar. Generellt är dock uppfattningen att utrymme saknas i Tyskland för att
disponera över avfallet. Denna uppfattning späds på av den täta
befolkningskoncentrationen och industrins verksamhet i landet.188  Tyskland har
ingått flera kooperativa överenskommelser med exempelvis Belgien och
Nederländerna för att avfallshandeln som Tyskland bedriver ska kunna tillåtas.189

    Det främsta skälet till Tysklands export av avfall istället för import är att
kostnaderna för avfallshantering är avskräckande höga i landet. Tysklands
riskaversiva beteende förklaras bäst genom att se på dess miljöregleringssystem.
Detta system ska ses i ljuset av landets federala struktur. De federala
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myndigheternas frihet att agera är hårt begränsad. Förbundsstaterna är ansvariga
för genomförandet, dock har Förbundsrådet vetorätt och kontroll över
ändringsförslag och rättelser gällande miljölagstiftning.190

    Hantering av farligt avfall är förbundsstaternas främsta uppgift.191 Den tyska
modellen karakteriseras bäst som en mixad privat-allmän aktivitet. Det finns inget
klart sätt på vilket de privata firmornas roll, både firmor som bortskaffar avfall
och avfallsgenererande firmor, kan särskiljas från allmänna organ. Förbundsrådet
spelar en aktiv roll, inte bara vid formulerandet av strukturen för lagstiftningen. I
denna roll inkluderas att Förbundsrådet lägger en skyldighet på förbundsstaterna
att säkerställa att avfallshanteringen når vissa nationella accepterade standarder.192

    Förbundsstaterna är föremål för sträng övervakning av de centrala
myndigheterna och myndigheternas intervention i avfallsindustrin är mycket mer
långtgående än i Storbritannien.193 Principen om att förorenar betalar är mycket
betydelsefull i tysk praxis. Att Tyskland inte är en stor importör av avfall beror
bland annat på att allmänheten åsikt och miljögruppernas preferenser har tagits på
allvar och utgjort en viktig del i diskussionen på den politiska arenan. Detta har
lett till att allmänheten påverkat hur den tyska miljöpolitiken har utvecklats och
vilka mål som uppställts.194

4.4 Frankrike

Storbritannien är en av världens största importörer men den i särklass största
importören av farligt avfall är Frankrike. Dess avfallshanteringssystem är
decentraliserat, likaså är dess regeringsstruktur.195

    Den franska industrin som tar hand om det farliga avfallet är privatägd och
karakteriseras av den konkurrens som existerar mellan de främsta företagen.
Detta går emot den allmänna uppfattningen att Frankrike är strikt centraliserat och
att landet styrs från Paris med hierarkiska metoder. Detta stämmer på vissa
områden, dock inte gällande miljön. Frankrike har ett komplext system som är
inordnat i lokala myndigheter som spelar en viktig roll vid implementeringen och
införandet av landets miljöpolitik. Likt det brittiska systemet är det franska diffust
och saknar klargörande gällande de roller och befogenheter som regionerna
innehar.196
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    Det finns slående likheter mellan det franska och brittiska systemet rörande
farligt avfall, de grundläggande särdragen hos industrin och gällande metoderna
för slutlig deponering av avfall. Det franska systemet tenderar att utesluta
samhällets intressen. Hierarkin, presidentens starka maktposition och ytterst lite
autonomi för lokala myndigheter innebär att den öppna diskussionen minimeras.
Till skillnad från Storbritannien är den politiska processen i Frankrike stängd för
industrins intressen då staten anser sig vara en neutral ledare för social och
ekonomisk utveckling.197

    Då den franska regeringen har varit extremt långsam med att implementera
nationella avfallshanteringsplaner har detta lett till att industrin fått en möjlighet att
importera avfall för slutlig deponering från grannländerna och omhänderta detta
avfall vid mycket billiga anordningar i landet.198

4.5 Sammanfattande jämförelse mellan
Storbritannien, Tyskland och Frankrike

• Hur avfallshanteringen och dess reglering är strukturerad, det vill säga hur
regeringsmakten är fördelad mellan nationella och subnationella
myndigheter, hur många myndigheter med regleringsbefogenheter som
finns och om avfallsindustrin är privat eller inte och om denna präglas av
konkurrens.

Storbritannien    Tyskland    Frankrike
Diffus Samordnad Diffus

• Tillträde till den politiska processen.
Storbritannien    Tyskland    Frankrike
Stängd Öppen Stängd

• Metod för implementering av politiken.
Storbritannien    Tyskland    Frankrike
Flexibel Strikt Strikt

• Benägenhet att importera avfall.
Storbritannien    Tyskland    Frankrike
Hög Låg Hög
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4.6 Att styra över avfallshandeln

Både EU och UNEP har gjort försök att reglera handeln med avfall. Dessa
försök har dock lidit av vissa problem som är relaterade till EU:s och UNEP:s
respektive begreppsbildning av huvudproblemet förenat med handeln. Att
kontrollera exporten av avfall till mindre utvecklade länder är en mycket viktig
fråga. På internationell nivå karakteriseras oftast avfallshandeln som ett
gränsöverskridande problem där den faktiska rörelsen av avfall över gränser ses
som kärnan.199

    Internationella överenskommelser som reglerar handel med avfall fokuserar
nästan helt på den gränsöverskridande transporten av avfall och då främst på
frågan om övervakning och gällande om avfallet ska förbjudas. Det är dock
möjligt att se handeln med avfall som en uppgift som bör lösas på nationell nivå
och att dessa problem delas av alla industrialiserade länder.200

    Inom EU har frågan om avfallshantering blivit extremt stridbar de senaste åren.
Detta på grund av att anläggningar för omhändertagande av avfall i
medlemsstaterna når sin maxkapacitet och allmänhetens uppfattning är att risken
som är förenad med hantering av farligt avfall är mycket stor. Detta leder till att
det fortfarande finns länder som väljer att exportera delar av sitt avfall. I vissa
länder är dock situationen omvänd. Dessa länder accepterar import av avfall som
associeras med en hög risk för människors hälsa och för miljön. Varför
accepterar då dessa länder import av denna sortens avfall? Kanske är det för att
risken med avfallet är minimal då dessa länder har utmärkta anläggningar för
omhändertagande eller kanske är det för att förtjänsten förväntas bli stor. Vissa
länder är benägna att importera farligt avfall trots att deras befolkning protesterar
och i denna grupp återfinns Storbritannien och Frankrike. Även andra faktorer
kan spela in och dessa består av skillnader mellan nationella system gällande
miljöreglering, se vidare i de avsnitt som berör Storbritannien, Tyskland och
Frankrike.201

4.7 Viktiga principer som styr på avfallsområdet

Principen om goda grannar och internationellt samarbete proklamerades i FN.s
Charter artikel 74. Många av de allvarligaste miljöproblemen är
gränsöverskridande och den nationella suveräniteten över egna resurser faller
under det internationella miljösamarbetets förvaltning.202
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4.7.1 Försiktighetsprincipen

Om det finns tvivel gällande miljöeffekterna bör miljön ges företräde. Denna
princip återfinns som princip 15 i Riodeklarationen. Denna princip används som
vägledning i den internationella miljörätten vid de tillfällen då det råder
vetenskaplig ovisshet.203

4.7.2 Förorenaren betalar

Principen om att förorenaren betalar ingick redan i det första
miljöhandlingsprogrammet och principen antog i en förklaring inom EU 1973.204

Här i lades vikt vid att de omkostnader som var förbundna med förebyggande
och avlägsnande av handelshinder principiellt skulle betalas av förorenaren.
Principen har varit bärande inom avfallsområdet sedan 1975 och framhävdes i det
fjärde miljöhandlingsprogrammet och återfinns nu i bland annat artikel 15 i direktiv
91/156.205

    Denna princip framgår även av EG-fördragets artikel 174. I denna artikel
återfinns även den generella målsättningsregeln. Gemenskapspolitiken ska bidra till
at uppnå bland annat följande mål: bevarandet, skyddandet och förbättring av
miljökvalitén, främja åtgärder för lösningar på de regionala och globala problemen
på ett internationellt plan. Artikel 174 andra stycket anger den konkreta
målsättningen vilken är att gemenskapens politik på miljöområdet ska ta sikte på
att höja skyddsnivån. Vidare framgår att miljöskador ska motverkas redan vid
källan.206

    Begreppet förorenare definieras så som den som direkt eller indirekt försämrar
miljökvalitén eller skapar förutsättningar som medför sådan försämring.207

4.7.3 Självförsörjningsprincipen

Det avfall som uppkommer inom gemenskapen/en stat ska tas om hand inom
gemenskapen/staten, inte utanför.208 Det avfall som ”X” genererat i sitt område är
det avfall ”X” är ansvarig att omhänderta.209 Direktiv 91/156 uttrycker att det är
av stor betydelse att gemenskapen som helhet själv ska kunna bortskaffa sitt
avfall och göra det möjligt för alla att uppnå detta mål med hänsynstagande till
geografiska förbehåll eller behovet av lämpliga anläggningar till olika typer av
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avfall, liksom att medlemsstaterna ska kunna vidta de nödvändiga åtgärder som
krävs.210

4.7.4 Närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär att medlemsstaterna ska begränsa transporten av avfall
och att de ska eftersträva att ta om han avfallet vid de närmast liggande och
lämpliga avfallshanteringsanläggningarna.211 Avfallet ska omhändertas så nära den
plats där det genererades som möjligt.212 Denna princip såväl som
själförsörjningsprincipen återfinns i Baselkonventionen artikel 4 stycke 9. Här
anges under vilka omständigheter en fördragsslutande stat bör tillåta en
gränsöverskridande avfallstransport. Dessa båda principer kan dock inte alltid
användas samtidigt. Ta fallet då avfallet produceras nära landsgränsen och
närmsta liggande nationella avfallshanteringsanläggning är placerad längre bort än
en motsvarande i grannstaten.213

4.8 Sammanfattning

De ovan nämnda principer är av olika karaktär, vissa understryker en sedvana,
andra uttrycker nytänkande till exempel självförsörjningsprincipen och andra ger
uttryck för ett tillstånd utan rättsliga konsekvenser. På internationell nivå kan
principerna ses som generella anvisningar för miljöutvecklingen.214

    Gemenskapens lagstiftning gällande närhets- och självförsörjningsprincipen kan
leda till komplikationer. För vissa avfallsgenererare är den närmaste anläggningen
inte de nationella och på grund av detta offras närhetsprincipen till förmån för
självförsörjningsprincipen och vice-versa. Gemenskapen har ansett det önskvärt
att etablera självförsörjningsprincipen gällande avfallshantering inte bara på
gemenskapsnivå utan också på medlemsstatsnivå. Om begreppet självförsörjning
är konstruerat restriktivt och utan hänsyn till de modifieringar som finns i
lagstiftningen krockar det med den europeiska integrationen anda. Det är inte
ekonomiskt förnuftigt att beröva medlemsstaterna på dess företagsamhet från att
billigare och mer effektivt använda anläggningar utanför den nationella gränsen
bara för att uppnå självförsörjning eller slutlig avfallsdeponering närmast den plats
där avfallet genererades. Principerna stödjer små jordägare, som gräver ned
avfallet, nära produktionscenter istället för att öka expansionen, tillväxten och
integrationen av den europeiska avfallshanteringsindustrin. Dessa små jordägare
får inte fördel av den ekonomiska skalan och på grund av detta är dessa ägare
mindre teknologiskt utrustade för att sörja för en billig och effektiv tjänst. Ur
                                                
210 Sommer, 1997, s 132.
211 Sommer, 1997, s 113.
212 London/Llamas, 1995, s 57.
213 Sommer, 1997, s 130.
214 Sommer, 1997, s 147f.
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miljösynvinkel är det inte bara billigare och bättre service från en större integrerad
hanteringssektor som går förlorad genom tillämpningen av närhets- och
självförsörjningsprincipen, utan det är också en förlust av bättre övervakning och
genomdrivande av lagstiftning.215

    De argument som förordar närhet och självtillräcklighet är att sådana principer
gynnar avfallsreduktionen och återanvändningen av avancerad miljömässigt sund
avfallshantering. Om stater är övertygade om att de inte kan lita på att få assistans
av andra att ta hand om deras avfall vill de själva minska avfallet. Detta argument
håller inte då detta system kan medföra otillåtet avfallsbortskaffande. En
diskussion pågår om dessa båda priciper ska bytas ut mot ett övernationellt
avfallshanteringssystem. Utvecklandet av regionala anläggningar, samordnade på
gemenskapsnivå, stärker avfallshanteringsmarknaden.216
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5 Otillåten handel

I artikel 26 i förordning 259/93 om transport av avfall definieras vad som ska
räknas till otillåten handel. Otillåten handel förekommer då en avfallstransport
företas utan att en notifikation har skickats ut till alla de behöriga, berörda
myndigheterna. Vidare anses en avfallstransport som företas då samtycket av de
behöriga myndigheterna har erhållits genom förfalskning eller bedrägeri som
otillåten. I de fall då samtycke inte givits av de behöriga myndigheterna och
transporten ändå utförs anses detta utgöra otillåten handel. Det krävs även att
avfallstransporten ska vara klart specificerad i leveranssedeln och att rörelsen inte
leder till överträdelse av internationella konventioner eller gemenskapens lagar för
att den ska vara legal.217

    I dessa ovan nämnda fall ska mottagarlandet eller avsändarstaten reagera inom
30 dagar mot den otillåtna handel.218 Ansvaret för den otillåtna handeln faller på
notifieraren eller på mottagaren av avfallet. Om det blir notifieraren som hålls
ansvarig ska den behöriga myndigheten i avsändarstaten ansvara för att avfallet
tas tillbaka av notifieraren eller av de behöriga myndigheterna själva till
avsändarstaten. Ingen medlemsstat som är avsändare eller genomfartsland kan
opponera sig mot returnering av sådant avfall efter vederbörlig motiverad begäran
från de behöriga myndigheterna i mottagarlandet. Ett liknande system finns då det
är mottagaren som hålls ansvarig. Om någon ansvarig inte kan sökas för den
otillåtna handeln är de behöriga myndigheterna skyldiga att samarbeta för att
säkra att avfallet bortskaffas eller återvinns på ett miljömässigt sunt sätt.219
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6 Slutsatser

Handeln med avfall har uppstått som en kombination av flera olika faktorer:
Expansionen av den internationella handeln följer av sänkta hinder för denna
handel mellan nationer, den omfattande expansionen av avfallsprodukter och de
drastiskt ökande och kostsamma regleringar som gäller för avfallshantering i
många länder är några av dessa faktorer.

    Det internationella system som styr över handeln, inte bara Baselkonventionen
utan också EU:s och OECD:s regler och direktiv, är baserade på hypotesen om
föroreningarnas ”tillflyktsort”. Med detta menas att avfall transporteras från länder
med stränga regelsystem till länder med svaga system. Detta sker främst gällande
otillåten avfallsdumping.

    Handeln med avfall kommer inte att försvinna inom den närmaste framtiden,
trots ansträngningar från de internationella makthavande myndigheterna.
Samhällen motsätter sig vanligtvis införandet av avfallshanteringsanordningar i
deras nära omgivning och historiska erfarenheter av okontrollerat
omhändertagande av avfall har visat att samhällets rädsla är befogad. Lokala
samhällen litar inte längre på de myndigheter som reglerar området.

    Under de två senaste åren har konflikten mellan internationell handel och
miljörättslig reglering fått ökande uppmärksamhet och oron har vuxit inte bara
bland politikerna utan också hos allmänheten. Den gemensamma åsikten hos
specialister på handel är dock att det inte existerar någon konflikt mellan miljön
och handeln då handel stimulerar effektivitet och ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur
genererar välstånd nödvändigt för miljöskydd och återställande. Tilläggas bör att
ekonomisk tillväxt kan alstra konsumenter vilket i sin tur innebär en motsatt effekt,
en försämring av miljön. Det kan dock finnas omständigheter som innebär att
ekonomisk tillväxt inte bara misslyckas att hjälpa miljön utan också där
slumpartad, godtycklig tillväxt, driven av handeln, faktiskt kan skada miljön och
slösa oersättliga tillgångar.

    Avfall är ett viktigt problem och en ständig föroreningskälla. Befolkningens
attityd är av betydelsefull vikt angående mängden avfall. Det var inte förrän på
1990-talet den moderna avfallspolicyn, hanterandet av avfall riktades mot källan.
Ur EG-rättsperspektiv, där implementeringen ofta lämnas åt medlemsstaterna,
och där hanteringen karakteriseras av ramar och mål, den nationella förvaltningen
och genomförandet beror på att antal traditioner men också på prioriteringar
mellan finansiella och miljömässiga intressen. Det har varit problem med att säkra
observationen av direktivens efterföljande i alla medlemsstater. Utvecklingen av
gemenskapens ansträngningar inom avfallsområdet beror på olika faktorer,
inklusive Kommissionens uppfattning av bestämmelserna på området och dess
prioritering av miljöhänsyn. Kommissionen reviderade avfallspolicyn 1996 för att
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ändra tendensen av renationalisering som hade varit dominant inom
gemenskapens avfallsadministration de senaste åren.

    Det globala miljösamarbetet främjas och sannolikheten ökar för att konkreta
åtgärder vidtas om det inte bara är utvecklingsländerna som drabbas av
miljöskador. Då drivs industriländerna av självbevarelsedrift. Detta är ett effektivt
styrmedel.

Den internationella handeln med farligt avfall är ett problem som fått mycket
uppmärksamhet de senaste tio åren både från internationella organisationer, så
som UNEP, OECD, EU och Greenpeace, internationell media och nationella
regeringar. Återvinning, källprincipen och livsstilförändringar är tre nyckelord för
en ljus framtid gällande hantering av avfall och miljöproblem. Allmänhetens roll
som påtryckare och utvecklare av den internationella miljörätten är mycket viktig.

    När samarbetet mellan Europas länder inleddes i mitten av 50-talet genom
etablerandet av Romfördraget var inte miljöfrågorna en del av gemenskapens
arbete. Det var inte förrän 15 år senare, närmare bestämt 1972 på Parismötet,
som medlemsstaterna beslöt sig för att anta en allän policy på miljöområdet.
Genom bildandet av EU i början på 90-talet lades ytterligare tyngdpunkt vid
miljön och genom Amsterdamfördraget fick miljöfrågorna högsta prioritet. När
medlemsstaterna väl blivit medvetna om de allvarliga problem som existerade i
samband med avfallshantering vidtogs avsevärda aktioner för att få kontroll över
den alarmerande situationen.

    Gemenskapen har vidtagit talrika åtgärder för att förbättra avfallshanteringen
och för att uppnå de mål som uppställts har en betydande börda ålagts
medlemsstaterna. Genom att introducera avfallshanteringspolicyn som en av de
viktigaste av gemenskapens policys har EU tvingat medlemsstater som saknar
intresse och tillräcklig lagstiftning på området att åtminstone etablera vissa
minimikrav. Länder, som redan har lagstiftning som täcker denna erforderliga nivå
eller till och med är strängare, har tillåtits behålla dessa regler. Genom detta har
införandet av en gemenskaps avfallshanteringspolicy inte inneburit någon negativ
effekt på regleringar i länder som redan har en effektiv och sträng
avfallshanteringslagstiftning.

    Den mängd avfall som genereras inom EU varje år uppskattas till totalt 1 300
miljoner ton. Den främsta prioriteringen inom den Europeiska
avfallshanteringspolicyn är prevention. Även avfallstransporter är en fråga som ses
med växande oro. Franska studier visar att 15% av all godstransport involverar
avfall. Avståndet för transporter som innehåller avfall som ska återvinnas är
mycket större än för de transporter som fraktar avfall för slutlig deponering. Den
miljöpåverkan som dessa avfallstransporter medför kommer att öka då avfall
separeras till fler delar och då dessa olika delar behöver skilda åtgärder. De
skillnader mellan tekniska standarder som finns för bortskaffande av avfall genom
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deponering och de lägre kostnader som är förknippade med detta kan leda till
ökat bortskaffande av avfall i anläggningar med låg miljöskyddsstandard och
därigenom skapa ett potentiellt allvarligt hot mot miljön på grund av att avfallet
transporteras över onödigt långa sträckor. Det är följaktligen värt att eftersträva
att gemenskapen  fastställer vissa tekniska standarder för deponering inom
gemenskapen.

    Om en slutsats görs utifrån en ekonomisk synvinkel finner vi att de legala
gränsöverskridande transporterna av avfall beror på hur regeringens aktörer
kalkylerar med kostnaden, eller risken, och vinsten associerad med avgörandets
utgång.

    Vi jämförandet av olika länder finner vi att länder med större reserv gällande
kapacitet att omhänderta avfall importerar oftast farligt avfall. Länder med mer
avancerade omhändertagandefaciliteter involveras ofta gällande den legala
importen av farligt avfall.

Den sista slutsatsen som dras i detta arbete är utifrån en regleringssynvinkel. Ju
mer decentraliserat ett lands system och bestämmelser rörande hantering av farligt
avfall är, desto större är sannolikheten att landet importerar avfall.
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