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Относно: Петиция 0137/2005, внесена от Michael Keating, с британско 
гражданство, от името на „Crumlin Against Asbestos“ относно 
изграждането на площадка за складиране на азбест в близост до град 
Кръмлин (Crumlin)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е председател на група, създадена от местни жители в района 
на град Кръмлин в Северна Ирландия, които се противопоставят на изграждането на 
площадка за складиране на азбест в близка кариера. Той твърди, че предвижданото 
изграждане би представлявало сериозна опасност за здравето на днешното и бъдещите 
поколения. Вносителят също така се жалва, че през целия процес на планиране не е 
имало прозрачност и че възраженията и опасенията, изразени от обществеността, не са 
били взети достатъчно под внимание от компетентните органи. Освен това той посочва, 
че няма стратегически план за третиране на опасните отпадъци в Северна Ирландия. 
Вносителят на петицията настоява за адекватна защита на местните жители в 
съответствие със законодателството на ЕС относно оценката на въздействието върху 
околната среда и съответно относно опасните отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

Вносителят на петицията изразява безпокойство във връзка с изграждането на 
площадка за складиране на азбест в района на град Кръмлин – Северна Ирландия.
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Според вносителя на петицията предвижданото изграждане би представлявало 
сериозна опасност за здравето, опасенията на населението не са били взети достатъчно 
под внимание и липсва стратегически план за третирането на опасни отпадъци в 
Северна Ирландия. Освен това вносителят твърди, че на площадката вече има
депонирани азбестови отпадъци.

Общите задължения за третирането на отпадъците са установени на ниво Общност с 
Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците1. Тази директива задължава държавите-
членки да гарантират, че отпадъците се обезвреждат или оползотворяват, без да се 
застрашава човешкото здраве или околната среда и че предприятията, извършващи 
операциите по обезвреждането или оползотворяването, трябва да получат 
разрешително и подлежат на периодични проверки. Държавите-членки трябва също 
така да изготвят планове за управление на отпадъците.

Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци2 определя техническите 
изисквания за проектирането, експлоатацията, затварянето и последващото управление 
на депата с цел да се предотвратят или сведат до минимум отрицателните въздействия 
на депонирането на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Временното 
складиране на отпадъци за повече от една година преди тяхното обезвреждане или за 
повече от три години преди тяхното оползотворяване също е предмет на тази 
директива.

С Решение 2003/33/EО3 Съветът определя критерии и процедури за приемане на 
отпадъци на депа. Това решение включва критерии за приемането на опасни отпадъци 
на депа за безопасни отпадъци и специфични критерии за депонирането на азбестови 
отпадъци.

Съгласно Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда4 депата за опасни отпадъци трябва да 
се изграждат въз основа на оценка на въздействието върху околната среда.

Комисията е изпратила писмо до органите на Обединеното кралство, с което се иска 
информация, която да й позволи да прецени дали Обединеното кралство е изпълнило 
задълженията си по съответното законодателство на Общността. Комисията по петиции 
на Европейския парламент ще се държи в течение относно отговора от органите на 
Обединеното кралство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Както беше упоменато в съобщението от Комисията от 30 ноември 2005 г., Комисията 
се обърна писмено към органите на Обединеното кралство, като поиска информация 
относно прилагането на различни директиви на Общността относно околната среда във 
                                               
1 Изменена с Директива 91/156/ЕИО, OВ L 78, 26.03.1991 г., стр. 32
2 ОВ L 182, 16.07.1999 г., стр. 1
3 ОВ L 11 от 16.01.2003 г., стр. 27
4 Изменена с Директива 97/11/ЕО, ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5
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връзка с площадката за складиране на азбест в района на Кръмлин – Северна Ирландия. 
Обстоятелствата по този случай се съдържат в това съобщение.

На заседанието си от 22-23 февруари 2006 г. комисията по петиции официално поиска 
достъп до отговора от органите на Обединеното кралство. Комисията реагира на това 
искане в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент 1049/2001 относно публичния 
достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1. Органите 
на Обединеното кралство се съгласиха писмото да бъде оповестено. Съобразно с това 
то е приложено към настоящото съобщение.

Службите на Комисията продължават да хранят известни опасения във връзка с 
прилагането на следните директиви по отношение на обезвреждането и временното 
складиране на азбестови отпадъци, което е станало на площадката през 2003 г.: 
директивата относно депонирането на отпадъци (Директива 99/31/ЕО2), директивата 
относно оценката на въздействието върху околната среда (Директива 85/337/ЕИО3

изменена с Директива 97/11/ЕО4), и рамковата директива относно отпадъците 
(Директива 75/442/ЕИО,5 изменена с Директива 91/156/ЕИО6 и сега Директива 
2006/12/ЕО7).

Следователно службите на Комисията са регистрирали случай по своя собствена 
инициатива и възнамеряват да изложат тези опасения на среща с органите на 
Обединеното кралство, планирана за късната есен на 2006 г.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

В допълнение към последното си съобщение до комисията по петиции, Комисията вече 
е имала възможност да обсъди тази петиция с органите на Обединеното кралство на 
среща, посветена на пакет от въпроси, която се състоя в Лондон през октомври 2006 г. 
Комисията възприема положението по следния начин:

Основното опасение на вносителите на петицията, изложено в писмото им, е 
предложението да се изгради площадка за складиране на азбест в депо в изоставена 
кариера в Кръмлин – Северна Ирландия. Вносителите на петицията също изразяват 
опасения относно предишното управление на площадката на депото по отношение на 
депонирането на железопътни вагони, съдържащи азбест.

Комисията е информирана от органите на Обединеното кралство, че през април 2005 г. 
е било дадено разрешително на площадка за временно складиране на отпадъци, 
съдържащи азбест. Площадката има разрешение да приема отпадъци, съдържащи 
азбест, и да ги складира за срок до три месеца преди транспортирането им за разрешено 
обезвреждане извън територията на Северна Ирландия. Съществува изискване 

                                               
1 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43-48
2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48
4 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15
5 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39-41
6 ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32-37
7 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21
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отпадъците, които пристигат на площадката, да бъдат запечатани на площадката на 
произход в две дебели пластмасови торби, а те да се съхраняват в „ро-ро” контейнери.

Разрешителното за площадката е било издадено съгласно член 9 от Директива 
75/442/ЕИО относно отпадъците1 (сега консолидирана в Директива 2006/12/ЕО относно 
отпадъците2). Комисията е информирана от органите на Обединеното кралство, че в 
разрешителното има условие за редовен мониторинг на качеството на въздуха и че се 
извършват редовни инспекции на площадката. До настоящия момент резултатите са 
задоволителни.

От предоставената на Комисията информация става ясно, че тази площадка е получила 
разрешение в съответствие с изискванията на Директива 2006/12/ЕО и ето защо 
Комисията няма повече да следи този аспект на петицията.

Що се отнася до съществуващото депо на площадката на изоставената кариера, 
Комисията е информирана от органите на Обединеното кралство, че през 1982 г. е било 
издадено разрешение 18 железопътни вагона, съдържащи известно количество азбестов 
изолационен материал, да бъдат депонирани на площадката съгласно Директива 
75/442/ЕИО, консолидирана в Директива 2006/12/ЕО. Изглежда, че последващо 
отводняване на площадката от страна на нов оператор е изкарало на повърхността 
някои от вагоните. Тогава се е взело решение да се установи местонахождението на 
всички вагони на площадката и те да се погребат повторно в отделна и облицована 
камера. Комисията е информирана, че се счита, че това повторно погребване попада в 
рамките на съществуващото разрешение за отпадъци за площадката. Изглежда, че 
повторното погребване е станало през ноември 2003 г. или някъде по това време.

Във връзка с искането си, направено на срещата относно пакета от въпроси, Комисията 
вече е получила копие от описанието на метода на работа, предоставено на 
националните органи преди извършването на повторното погребване, заедно с 
подробни данни за облицовката, използвана на площадката. Като се има предвид, че 
повторното погребване е било извършено на съществуващо разрешено депо, 
разпоредбите на член 7 и 8 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци 3 не следва да се прилагат, както се считаше първоначално.

Член 14 от Директива 1999/31/ЕО обаче изисква изготвянето на планове за подобряване 
на условията на площадката за такива съществуващи депа и Комисията понастоящем 
иска подробности относно плана за подобряване на условията за това депо и 
становището на съответните органи относно такъв план във връзка с продължаващата 
експлоатация на площадката. Комисията също така иска подробни данни относно 
мониторинга и контрола на продуктите от излугването за това депо и по-специално – за 
камерата, в която се намират тези 18 вагона. Комисията ще държи в течение комисията 
по петиции относно по-нататъшната оценка на настоящата петиция, след като бъде 
получена горната информация.

                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9
3 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1

Adlib Express Watermark



CM\777281BG.doc 5/6 PE367.753/REV.IV

BG

6. Отговор от Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

След своето последно съобщение Комисията имаше възможност да обсъди отново 
настоящата петиция с органите на Обединеното кралство по време на пакетна среща, 
състояла се в Лондон на 18 септември 2007 г. На тази среща органите на Обединеното 
кралство обясниха, че е изготвен план за подобряване на условията на депото, съгласно 
член 14 от Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци1. Комисията 
получи копие от този план. Органите на Обединеното кралство обясниха, че те са 
удовлетворени от качеството на изготвения за площадката план за подобряване на 
условията. Те също така осведомиха Комисията, че депото продължава да не е 
действащо. Понастоящем обаче пред съответните органи е внесено заявление за 
изграждане на депо за безопасни отпадъци на площадката. Новото предложение за 
площадка изключва зоната, където са погребани железопътните вагони.

Що се отнася до мониторинга на площадката, органите на Обединеното кралство 
обясниха, че повърхностните води се контролират по силата на договорености относно 
заустването на води на площадката. Няма данни за наличие на азбест в повърхностните 
води, излизащи от площадката. Подаденото пред органите заявление за нова площадка 
предвижда нов план за мониторинг на площадката. По време на обсъждането с 
Комисията органите на Обединеното кралство предложиха окончателното разрешение, 
ако такова бъде издадено, да бъде обвързано с изискване за осъществяване на надзор 
върху потенциалното изпускане на азбест от камерата, в която се намират излезлите от 
употреба железопътни вагони, въпреки че те не са част от новото предложение за 
площадка за депониране на отпадъци.

След като оцени предоставената й информация, Комисията реши, че не може да 
определи дали е налице нарушение на общностното право в областта на околната среда. 
Въпреки това тя изиска допълнителни подробности относно плана за подобряване на 
условията на площадката, които трябва да бъдат подложени на оценка, преди да се 
направи окончателно заключение.

7. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

В допълнение към последното си съобщение до комисията по петиции, Комисията би 
искала да информира комисията по петиции, че оценката й по този случай е завършена. 
Комисията е насочила тази оценка към управлението на лугата в това закрито 
понастоящем депо, при положение, че това изглежда представлява най-големият 
потенциален риск за заобикалящата околна среда.

Органите на Обединеното кралство информираха Комисията, че камерата, в която са 
били погребани повторно частите от железопътни вагони, съдържащи азбест, е 
облицована с глина, и че в предоставените данни от наблюдението не се съдържат 
доказателства, че от камерата се е отделил азбест в околната среда. Органите на 
Обединеното кралство увериха Комисията, че този въпрос ще продължава да се следи. 

                                               
1OВ L 182, 16.7.1999 г., стр.1 
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Те посочиха също така, че всяко даване на разрешение за извършване на допълнително 
депониране в района на това затворено депо ще бъде придружено от условие, което 
поставя изискване за  продължително наблюдение на лугата от камерата, съдържаща 
вагоните. Поради това, не може да бъде установено действително нарушение на 
правото на Общността в областта на околната среда.

Освен това, от информацията, с която Комисията разполага, става ясно, че станцията за 
временно съхранение на азбест, която се намира в района на Кръмлин, е узаконена и се 
експлоатира в съответствие със законодателството на Общността в областта на 
околната среда. В резултат от това, Комисията приключва преписката по този случай, 
започната по собствена инициатива.
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