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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0137/2005, του Michael Keating, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας «Crumlin Against Asbestos», σχετικά με την 
κατασκευή χώρου εναποθήκευσης αμιάντου κοντά στην πόλη Crumlin

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος μιας ομάδας κατοίκων της περιοχής Crumlin στη Βόρεια 
Ιρλανδία, η οποία αντιτίθεται στην κατασκευή χώρου εναποθήκευσης αμιάντου σε 
παρακείμενο λατομείο. Ισχυρίζεται ότι η προτεινόμενη κατασκευή θα θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Ο αναφέρων καταγγέλλει 
επίσης έλλειψη διαφάνειας σε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς και ότι οι 
αντιρρήσεις και οι ανησυχίες που εξέφρασε το κοινό δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη από τις 
αρμόδιες αρχές. Επισημαίνει επίσης την απουσία στρατηγικού σχεδίου για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο αναφέρων ζητεί τη δέουσα προστασία των 
κατοίκων της περιοχής δυνάμει της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα επικίνδυνα απόβλητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Ο αναφέρων διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με την κατασκευή χώρου εναποθήκευσης 
αμιάντου στην περιοχή του Crumlin, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η προταθείσα κατασκευή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία, δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι ανησυχίες του πληθυσμού, και δεν υπάρχει 
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στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο 
αναφέρων δηλώνει επίσης ότι απόβλητα αμιάντου έχουν ήδη διατεθεί στον εν λόγω χώρο.

Οι γενικές υποχρεώσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο 
από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων1. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται ή θα ανακτώνται χωρίς 
να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον και ότι 
οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διάθεση ή ανάκτηση στερεών αποβλήτων οφείλουν να 
λάβουν άδεια και υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συντάσσουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 καθορίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα 
φροντίδα των χώρων υγειονομικής ταφής, με στόχο την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η 
εν λόγω οδηγία καλύπτει επίσης την προσωρινή εναποθήκευση αποβλήτων για διάστημα άνω 
του ενός έτους προ της διάθεσής τους ή άνω των τριών ετών προ της ανάκτησής τους.

Με την απόφαση 2003/33/ΕΚ3 το Συμβούλιο καθόρισε κριτήρια και διαδικασίες για την 
αποδοχή των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η εν λόγω απόφαση 
περιλαμβάνει κριτήρια για την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής 
ταφής για μη επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά κριτήρια για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων αμιάντου.

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον,4 οι χώροι υγειονομικής ταφής για επικίνδυνα 
απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας πληροφορίες 
οι οποίες θα της επιτρέψουν να εκτιμήσει εάν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τηρείται ενήμερη για την απάντηση των αρχών του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή 
ζήτησε με επιστολή της πληροφορίες από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την 
εφαρμογή διαφόρων περιβαλλοντικών κοινοτικών οδηγιών όσον αφορά τον χώρο 
εναποθήκευσης αμιάντου στην περιοχή Crumlin της Βόρειας Ιρλανδίας. Το ιστορικό της 
υπόθεσης αυτής περιέχεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22-23 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε 
επισήμως πρόσβαση στην απάντηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή 
                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
3 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27.
4 Όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
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εξέτασε το αίτημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 
αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής1. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συναίνεσαν στην 
κοινοποίηση της επιστολής, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν να προβληματίζονται όσον αφορά την εφαρμογή 
των ακόλουθων οδηγιών για τη διάθεση και την προσωρινή εναποθήκευση αποβλήτων 
αμιάντου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή το 2003: οδηγία περί υγειονομικής ταφής 
των αποβλήτων (οδηγία 99/31/EΚ2), οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 85/337/ΕΟΚ3, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ4), και οδηγία-πλαίσιο περί των στερεών αποβλήτων 
(οδηγία 75/442/ΕΟΚ5, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ6 και πλέον 
οδηγία 2006/12/ΕΚ7).

Για τον λόγο αυτόν, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δρομολόγησαν υπόθεση εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας και προτίθενται να θέσουν τα ζητήματα αυτά στις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου στο πλαίσιο συνεδρίασης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 
φθινοπώρου του 2006.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσής της προς την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή είχε 
πλέον τη δυνατότητα να συζητήσει την παρούσα αναφορά με τις βρετανικές αρχές σε μια 
συνεδρίαση δέσμη που διεξήχθη στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2006. Η Επιτροπή 
αντιλαμβάνεται την κατάσταση ως εξής:

Η κύρια ανησυχία των αναφερόντων, όπως εκτίθεται στην επιστολή αναφοράς τους, ήταν η 
πρόταση ανάπτυξης ενός χώρου εναποθήκευσης αμιάντου σε χώρο υγειονομικής ταφής σε 
ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο στο Crumlin της Βορείου Ιρλανδίας. Οι αναφέροντες 
εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την προηγούμενη διαχείριση του εν λόγω χώρου όσον 
αφορά την ταφή σιδηροδρομικών βαγονιών με αμίαντο.

Η Επιτροπή έχει πληροφορηθεί από τις βρετανικές αρχές ότι τον Απρίλιο του 2005 
χορηγήθηκε άδεια σε χώρο προσωρινής εναποθήκευσης αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. 
Ο χώρος έχει άδεια να δέχεται απόβλητα που περιέχουν αμίαντο και να τα αποθηκεύει για 
μέγιστο διάστημα τριών μηνών, προτού μεταφερθούν για εγκεκριμένη διάθεση εκτός Βορείου 
Ιρλανδίας. Τα απόβλητα που φθάνουν στον χώρο απαιτείται να έχουν σφραγισθεί στον τόπο 
προέλευσής τους μέσα σε δύο χοντρές πλαστικές σακούλες, ενώ αποθηκεύονται εν συνεχεία 
σε εμπορευματοκιβώτια τύπου Ro/Ro.

Η άδεια για τον χώρο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των 

                                               
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43 έως 48.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1 έως 19.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40 έως 48.
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5 έως 15.
5 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39 έως 41.
6 ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32 έως 37.
7 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9 έως 21.
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στερεών αποβλήτων1 (ενοποιημένη πλέον στην οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών 
αποβλήτων2). Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις βρετανικές αρχές ότι στην άδεια 
περιλαμβάνεται όρος περί της τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και περί της 
διενέργειας τακτικών επιθεωρήσεων του χώρου. Οι εν λόγω έλεγχοι έχουν αποδειχθεί έως 
σήμερα ικανοποιητικοί.

Από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, προκύπτει ότι αυτός ο χώρος έχει 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και, συνεπώς, η Επιτροπή 
δεν προτίθεται να εξετάσει περαιτέρω αυτήν την πτυχή της αναφοράς.

Όσον αφορά τον υφιστάμενο χώρο υγειονομικής ταφής στο εγκαταλελειμμένο λατομείο, η 
Επιτροπή ενημερώθηκε από τις βρετανικές αρχές ότι το 1982, επετράπη η ταφή 18 βαγονιών 
που περιείχαν κάποιο μονωτικό υλικό με αμίαντο στον χώρο υγειονομικής ταφής, δυνάμει 
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως ενοποιήθηκε με την οδηγία 2006/12/ΕΚ. Φαίνεται ότι, η 
επακόλουθη αποστράγγιση του χώρου από νέο φορέα εκμετάλλευσης έφερε αρκετά βαγόνια 
στην επιφάνεια. Αποφασίστηκε τότε να εντοπιστούν όλα τα βαγόνια στον χώρο και να 
ταφούν εκ νέου σε χωριστή στεγανή κυψέλη. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η νέα αυτή 
ταφή κρίθηκε ότι εμπίπτει στην υφιστάμενη άδεια διάθεσης αποβλήτων του χώρου. Φαίνεται 
ότι η νέα ταφή έλαβε χώρα τον ή περί τον Νοέμβριο του 2003.

Κατόπιν αιτήματός της στη συνεδρίαση δέσμη, η Επιτροπή έλαβε αντίγραφο της δήλωσης 
μεθόδου που προσκομίστηκε στις εθνικές αρχές πριν από την πραγματοποίηση της νέας 
ταφής, μαζί με λεπτομέρειες για τη στεγανοποίηση που προβλέφθηκε για τον χώρο. 
Δεδομένου ότι προκύπτει πως η νέα ταφή έλαβε χώρα σε υφιστάμενο εγκεκριμένο χώρο 
υγειονομικής ταφής, οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων3 δεν ισχύουν, όπως είχε αρχικά θεωρήθεί.

Ωστόσο, το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ απαιτεί πράγματι κατάρτιση σχεδίων 
διευθέτησης για παρομοίους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής, και η Επιτροπή ζητά 
τώρα λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο διευθέτησης για τον συγκεκριμένο χώρο 
υγειονομικής ταφής και την άποψη των αρμόδιων αρχών σχετικά με αυτό το σχέδιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή λειτουργία του χώρου. Η Επιτροπή ζητά επίσης λεπτομέρειες 
για την παρακολούθηση των στραγγισμάτων και τον έλεγχο του χώρου υγειονομικής ταφής, 
και ειδικότερα της κυψέλης που περιέχει τα 18 συγκεκριμένα βαγόνια. Η Επιτροπή θα 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την περαιτέρω αξιολόγηση της παρούσας αναφοράς 
μόλις λάβει τις ανωτέρω πληροφορίες.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να συζητήσει εκ νέου με 
τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου το θέμα της παρούσας αναφοράς σε μια συνεδρίαση 
δέσμη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 18 Σεπτεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή, 
οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο διευθέτησης για τον 
χώρο υγειονομικής ταφής βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής 
                                               
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.
2 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
3 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ.1.
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ταφής των αποβλήτων1. Αντίγραφο του σχεδίου αυτού υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Οι αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου διευκρίνισαν ότι έκριναν ικανοποιητική την ποιότητα του σχεδίου 
διευθέτησης που εκπονήθηκε για τον χώρο αυτόν. Ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι ο 
χώρος υγειονομικής ταφής παραμένει εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, πρόσφατα υποβλήθηκε 
στις αρμόδιες αρχές αίτηση για υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρο. Ο 
νέος προτεινόμενος χώρος δεν περιλαμβάνει την έκταση όπου έχουν ταφεί τα σιδηροδρομικά 
βαγόνια.

Όσον αφορά την παρακολούθηση του χώρου, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν 
ότι τα επιφανειακά ύδατα παρακολουθούνται στο πλαίσιο της άδειας απόρριψης υδάτων του 
χώρου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία αμιάντου στα επιφανειακά ύδατα που 
προέρχονται από τον εν λόγω χώρο. Η αίτηση για λειτουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής 
που εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον των αρχών περιέχει νέο σχέδιο παρακολούθησης για 
τον χώρο. Κατά τις συζητήσεις με την Επιτροπή, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
πρότειναν να δοθεί η τελική άδεια, εφόσον χορηγηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
παρακολουθούνται τυχόν διαρροές αμιάντου από την κυψέλη που περιέχει τα 
εγκαταλελειμμένα σιδηροδρομικά βαγόνια, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί τμήμα του νέου 
χώρου υγειονομικής ταφής τον οποίο αφορά η αίτηση.

Κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, ζητήθηκαν 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες για το σχέδιο διευθέτησης του χώρου, οι οποίες θα 
πρέπει να αξιολογηθούν προτού η Επιτροπή καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα ήθελε να ενημερώσει την επιτροπή ότι ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της παρούσας 
υπόθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικέντρωσε την εν λόγω αξιολόγηση στη διαχείριση των 
στραγγισμάτων του συγκεκριμένου, εγκαταλελειμμένου πλέον, χώρου υγειονομικής ταφής, 
δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό φαινόταν να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο 
για τον περιβάλλοντα χώρο. 

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι η κυψέλη, στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η νέα ταφή των τμημάτων των βαγονιών που περιείχαν αμίαντο, έχει 
στεγανοποιηθεί με άργιλο και ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρακολούθηση του 
χώρου δεν παρέχουν ενδείξεις διαρροής αμιάντου από την κυψέλη προς το περιβάλλον. Οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι το συγκεκριμένο θέμα θα 
επανεξετάζεται τακτικά. Επισήμαναν περαιτέρω ότι η χορήγηση τυχόν άδειας για νέο χώρο 
υγειονομικής ταφής πλησίον του εν λόγω εγκαταλελειμμένου χώρου θα συνοδεύεται από τον 
όρο περί της συνεχούς παρακολούθησης των στραγγισμάτων τα οποία προέρχονται από την 
κυψέλη που περιέχει τα προαναφερόμενα βαγόνια. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, φαίνεται ότι ο σταθμός 

                                               
1ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ.1.
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μεταφοράς αμιάντου που βρίσκεται πλησίον του Crumlin αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί 
σύμφωνα με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έθεσε 
πλέον στο αρχείο την υπόθεση που είχε δρομολογήσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας.
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