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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0137/2005 af Michael Keating, britisk statsborger, for "Crumlin 
Against Asbestos", om oprettelse af et deponeringsanlæg til asbest i nærheden af 
Crumlin

1. Sammendrag

Andrageren er formand for en gruppe oprettet af lokale indbyggere omkring Crumlin i 
Nordirland, som er imod oprettelsen af et deponeringsanlæg til asbest i et stenbrud i 
nærheden. Han hævder, at det foreslåede deponeringsanlæg vil udgøre en alvorlig 
sundhedsrisiko for nuværende og kommende generationer. Andrageren klager ligeledes over, 
at planlægningsprocessen har været præget af manglende gennemsigtighed, og at de 
kompetente myndigheder ikke tog tilstrækkeligt hensyn til indsigelser og bekymringer fra 
offentligheden. Han anfører endvidere, at der ikke foreligger nogen strategisk plan for 
behandlingen af farligt affald i Nordirland. Andrageren anmoder om, at de lokale indbyggere 
beskyttes hensigtsmæssigt i henhold til EU-lovgivningen om henholdsvis 
miljøkonsekvensvurderinger og farligt affald.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. november 2005.

"Andrageren giver udtryk for bekymring over oprettelsen af et deponeringsanlæg til asbest i 
nærheden af Crumlin i Nordirland.

Ifølge andrageren vil det foreslåede deponeringsanlæg udgøre en alvorlig sundhedsrisiko - der 
er ikke taget tilstrækkeligt hensyn til befolkningens indsigelser, og der findes ikke nogen 
strategisk plan for behandling af farligt affald i Nordirland. Andrageren anfører endvidere, at 
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der allerede er blevet deponeret asbestaffald på stedet.

De overordnede forpligtelser for behandling af affald beskrives på fællesskabsplan i direktiv 
75/442/EØF om affald1. I dette direktiv forpligtes medlemsstaterne til at sikre, at affald 
bortskaffes eller genanvendes uden at bringe menneskers sundhed eller miljøet i fare, og at 
foretagender, der udfører bortskaffelses- eller genanvendelsesoperationer, skal have en 
tilladelse og underlægges periodiske inspektioner. Medlemsstaterne skal desuden udarbejde 
affaldshåndteringsplaner.

I direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2 defineres de tekniske krav vedrørende 
udformning, drift, lukning og efterbehandling af deponeringsanlæg med henblik på at 
forhindre eller minimere de negative følger af affaldsdeponeringen på menneskers sundhed og 
på miljøet. Midlertidig opbevaring af affald i mere end et år efter deponeringen eller mere end 
tre år inden genanvendelsen er ligeledes omfattet af direktivet.

Med beslutning 2003/33/EF3 indførte Rådet kriterier og procedurer for modtagelse af affald 
på deponeringsanlæg. Beslutningen indeholder kriterier for modtagelse af farligt affald på 
deponeringsanlæg til ikke-farligt affald og specifikke kriterier for deponering af asbestaffald.

I henhold til direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet4 skal deponeringsanlæg til farligt affald gøres til genstand for en 
miljøkonsekvensvurdering.

Kommissionen har sendt et brev til de britiske myndigheder, hvori den anmoder om 
oplysninger for at kunne vurdere, hvorvidt Det Forenede Kongerige har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til den relevante fællesskabslovgivning. Europa-Parlamentets Udvalg 
for Andragender vil blive holdt underrettet om reaktionen fra de britiske myndigheder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

"Som det fremgår af Kommissionens meddelelse af 30. november 2005, skrev Kommissionen 
til de britiske myndigheder og anmodede om oplysninger vedrørende anvendelsen af 
Fællesskabets forskellige miljødirektiver for så vidt angår deponeringsanlægget til asbest i 
nærheden af Crumlin i Nordirland. Kendsgerningerne i ovennævnte sag fremgår af denne 
meddelelse.

På sit møde den 22.-23. februar 2006 anmodede Udvalget for Andragender formelt om indsigt 
i svaret fra de britiske myndigheder. Kommissionen behandlede denne anmodning i henhold 
til artikel 6, stk. 1, i forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter5. De britiske myndigheder har accepteret, at brevet 
offentliggøres. Det er derfor vedlagt denne meddelelse.

Kommissionens tjenestegrene ser fortsat en række problemer med anvendelsen af følgende 
direktiver om bortskaffelse og midlertidig oplagring af asbestaffald, som fandt sted på stedet i 
                                               
1 Som ændret ved direktiv 91/156/EØF, EFT L 78 af 26/03/1991, s 32.
2 EFT L 182 af 16/07/1999, s 1.
3 EUT L 11 af 16.01.2003, s. 27.
4 Som ændret ved direktiv 97/11/EF, EFT L 73 af 14/03/1997, s. 5.
5 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43-48.
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2003: direktivet om deponeringsanlæg (direktiv 99/31/EF1), direktivet om 
miljøkonsekvensvurdering (direktiv 85/337/EØF2 som ændret ved direktiv 97/11/EF3) og 
rammedirektivet om affald (direktiv 75/442/EØF4 som ændret ved direktiv 91/156/EØF5 og 
nu direktiv 2006/12/EF6).

Kommissionens tjenestegrene har derfor indledt en procedure på eget initiativ og har til 
hensigt at tage disse problemer op over for de britiske myndigheder på et møde, der efter 
planen skal finde sted sidst på efteråret 2006.

Bilag"

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Efter sin seneste meddelelse til Udvalget for Andragender har Kommissionen nu haft 
mulighed for at drøfte dette andragende med de britiske myndigheder på et pakkemøde, der 
fandt sted i London i oktober 2006. Kommissionen opfatter situationen som følger:

Hovedproblemet for andragerne som udtrykt i deres andragende var forslaget om oprettelse af 
et deponeringsanlæg til asbest i et nedlagt stenbrud i Crumlin i Nordirland. Andragerne 
udtrykte ligeledes bekymring over den hidtidige forvaltning af deponeringsanlægget i 
forbindelse med deponering af jernbanevogne, der indeholder asbest.

De britiske myndigheder har meddelt Kommissionen, at der blev givet tilladelse til et 
midlertidigt deponeringsanlæg til asbestholdigt affald i april 2005. Anlægget har tilladelse til 
at modtage asbestholdigt affald og opbevare dette i en periode på tre måneder, før det 
transporters til et godkendt deponeringssted uden for Nordirland. Affaldet, som ankommer til 
anlægget, skal forsegles på oprindelsesstedet i dobbelte, kraftige plastiksække, og disse 
opbevares i roll-on-roll-off-containere.

Tilladelsen til anlægget blev udstedt i henhold til artikel 9 i direktiv 75/442/EØF om affald7

(nu konsolideret i direktiv 2006/12/EF om affald8). De britiske myndigheders meddelelse 
Kommissionen, at det er en forudsætning for tilladelsen, at der foretages regelmæssige 
målinger af luftkvaliteten og regelmæssige inspektioner af anlægget. Disse har hidtil været 
tilfredsstillende.

På grundlag af de oplysninger, Kommissionen har adgang til, er anlægget tilsyneladende 
godkendt i overensstemmelse med kravene i direktiv 2006/12/EF, og Kommissionen vil 
derfor ikke følge yderligere op på dette aspekt af andragendet.

Med hensyn til det eksisterende deponeringsanlæg i det nedlagte stenbrud meddelte de 
britiske myndigheder Kommissionen, at de gav tilladelse til deponering af 18 jernbanevogne, 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
3 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
4 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39-41.
5 EFT L 78 af 26.3.1991, s.32-37.
6 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
7 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.
8 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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der indeholdt asbestholdigt isoleringsmateriale, på deponeringsanlægget i henhold til direktiv 
75/442/EØF konsolideret i direktiv 2006/12/EF i 1982. Den efterfølgende dræning af 
anlægget, som blev foretaget af en ny operatør, betød, at en række af vognene kom op til 
overfladen. Man besluttede at lokalisere alle vognene på anlægget og at nedgrave dem igen i 
en separat og foret celle. Kommissionen fik at vide, at denne nye nedgravning blev vurderet 
som værende omfattet af den eksisterende affaldsgodkendelse for anlægget. Vognene blev 
nedgravet igen i eller omkring november 2003.

Efter sin anmodning ved pakkemødet har Kommissionen nu modtaget en kopi af 
metodebeskrivelsen, som blev sendt til de nationale myndigheder, inden vognene blev 
nedgravet igen sammen med oplysninger om foringen, som benyttes på anlægget. Eftersom 
vognene tilsyneladende blev nedgravet igen på et eksisterende godkendt deponeringsanlæg, 
finder bestemmelserne i artikel 7 og 8 i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1 ikke 
anvendelse, hvilket man oprindelig havde troet.

Men artikel 14 i direktiv 1999/31/EF indeholder ingen krav om udarbejdelse af 
behandlingsplaner for sådanne eksisterende deponeringsanlæg, og Kommissionen beder nu 
om nærmere oplysninger om behandlingsplanen for dette deponeringsanlæg samt de relevante 
myndigheders holdning til denne plan for så vidt angår anlæggets fortsatte drift. 
Kommissionen anmoder ligeledes om nærmere oplysninger vedrørende overvågning af og 
kontrol med perkolat fra anlægget og navnlig fra cellen, der indeholder de 18 vogne. 
Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sin videre behandling af 
dette andragende, når den har modtaget ovenstående oplysninger."

6. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Siden Kommissionens sidste meddelelse har Kommissionen haft lejlighed til at drøfte dette 
andragende med de britiske myndigheder igen på et pakkemøde i London den 18. september 
2007.  På dette møde forklarede de britiske myndigheder, at der var blevet udarbejdet en 
behandlingsplan for deponeringsanlægget i henhold til artikel 14 i direktiv 1999/31/EF om 
1999/31/EF om deponering af affald2. Kommissionen fik udleveret en kopi af denne plan. De 
britiske myndigheder forklarede, at de var tilfredse med kvaliteten af behandlingsplanen for 
dette område. De oplyste også Kommissionen om, at deponeringsanlægget stadig ikke var i 
drift. Der er nu imidlertid sendt en ansøgning til de relevante myndigheder om deponering af 
ikke-farligt affald på anlægget. Det nye foreslåede anlæg omfatter ikke det område, hvor 
jernbanevognene er begravet.

Med hensyn til overvågningen af anlægget forklarede de britiske myndigheder, at 
overfladevandet overvåges som en del af spildevandsudledningstilladelsen for anlægget. Der 
har ikke været nogen tegn på, at der er asbest i det overfladevand, der løber fra anlægget. 
Ansøgningen om et nyt deponeringsanlæg, der nu er indgivet til myndighederne, indeholder 
en ny overvågningsplan for anlægget. I en drøftelse med Kommissionen har de britiske 
myndigheder foreslået, at de vil gøre en eventuel endelig tilladelse betinget af, at mulige 
asbestudledninger bliver overvåget fra den celle, der indeholder de udrangerede 
jernbanevogne, på trods af at de ikke er en del af det nye foreslåede deponeringsanlæg.

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s.1.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s 1.
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Kommissionen er af den holdning, at der på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke er 
tilstrækkelige beviser for, at der er sket en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning. 
Den har nu imidlertid anmodet om yderligere oplysninger om behandlingsplanen, og disse 
oplysninger skal vurderes, før den kan nå til en endelig konklusion."

7. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"I fortsættelse af den sidste meddelelse til Udvalget for Andragender ønsker Kommissionen at 
underrette Udvalget om, at dens vurdering af denne sag er afsluttet. Kommissionen har 
fokuseret sin vurdering på håndteringen af perkolat i dette nu lukkede deponeringsanlæg, da 
dette syntes at udgøre den største potentielle risiko for det omgivende miljø.

De britiske myndigheder oplyste Kommissionen om, at den celle, hvor asbestholdige 
jernbanevogne er blevet nedgravet igen, er foret med ler, og at der ikke på baggrund af de 
fremsendte kontroldata er noget tegn på, at asbesten er sluppet ud fra cellen og ud i miljøet.
De britiske myndigheder forsikrede Kommissionen om, at denne sag fortsat vil blive 
overvåget. De anførte desuden, at udstedelser af tilladelser til yderligere deponering i 
nærheden af dette lukkede deponeringsanlæg vil være betinget af fortsat kontrol af 
håndteringen af perkolat i cellen med jernbanevognene. Der kan derfor ikke påvises noget 
egentligt brud på Fællesskabets miljølovgivning.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har adgang til, lader det ydermere til, at 
omlastningsstedet til asbest i nærheden af Crumlin var godkendt og drives i overensstemmelse 
med Fællesskabets miljølovgivning. Kommissionen har derfor nu lukket sit eget 
initiativdokument om denne sag."
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