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RÉSZÉRE

Tárgy: A Michael Keating, ír állampolgár által a „Crumlin az azbeszt ellen” csoport 
nevében benyújtott 0137/2005. számú petíció a Crumlin városa közelében 
létesítendő azbeszttároló telepről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az észak-írországi Crumlin területén a helyi lakosok által létrehozott 
csoport elnöke, akik a közeli kőfejtőben létrehozandó azbesztlerakó létesítése ellen 
tiltakoznak. Azt állítja, hogy a tervezett fejlesztés súlyos egészségügyi veszélyt jelentene a 
jelen és a jövő generációi számára. A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy a tervezési 
folyamat egészét az átláthatóság hiánya jellemezte, és az illetékes hatóságok nem vették 
kellőképpen figyelembe a közvélemény ellenvetéseit és aggodalmait. Továbbá felhívja a 
figyelmet, hogy Észak-Írország nem rendelkezik a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó 
stratégiai tervvel. A petíció benyújtója követeli a helyi lakosok megfelelő védelmét az EU 
környezeti hatásvizsgálatra, illetve veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályaival 
összhangban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. június. 30. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. november. 30.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az észak-írországi Crumlin térségében létrehozandó 
azbesztlerakó telep létesítése miatt.
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A petíció benyújtója szerint a tervezett fejlesztés súlyos egészségügyi veszélyt jelentene, a 
lakosság félelmeit nem vették kellőképpen figyelembe és Észak-Írország nem rendelkezik a 
veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó stratégiai tervvel. Továbbá a petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a területen már helyeztek el azbeszt hulladékot.

A hulladékkezelésre vonatkozó általános kötelezettségeket közösségi szinten a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK irányelv1 határozza meg. Ez az irányelv annak biztosítására kötelezi a 
tagállamokat, hogy a hulladék ártalmatlanítása vagy újrahasznosítása az emberi egészség és a 
környezet veszélyeztetése nélkül történjen, és hogy az ártalmatlanítást vagy újrahasznosítást 
végző vállalkozások rendelkezzenek engedéllyel, és időszakos ellenőrzésnek vessék alá őket. 
A tagállamok kötelesek hulladékgazdálkodási terveket kidolgozni.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 meghatározza a tervezésre, az 
üzemeltetésre, a lezárásra és az utógondozásra vonatkozó technikai követelményeket, 
melynek célja, hogy megakadályozzák vagy a lehető legkisebb szintre csökkentsék az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt, a hulladéklerakásból eredő kedvezőtlen hatásokat. Ez 
az irányelv vonatkozik a hulladék ártalmatlanítását megelőző, egy évet meghaladó ideiglenes 
tárolására és az újrahasznosítását megelőző, három évet meghaladó ideiglenes tárolására is.

A Tanács 2003/33/EK határozatában3 megállapította a hulladékok lerakókban történő 
átvételének kritériumait és eljárásait. Ez a határozat tartalmazza a veszélyes hulladékok nem 
veszélyes hulladékok lerakóiban történő átvételének kritériumait, valamint az azbeszthulladék 
lerakására vonatkozó speciális kritériumokat.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv4 értelmében a veszélyes hulladék hulladéklerakóit környezeti 
hatásvizsgálatnak kell alávetni.

A Bizottság levelet intézett az Egyesült Királyság hatóságaihoz, melyben olyan információkat 
kért, amelyek lehetővé teszik számára annak értékelését, hogy az Egyesült Királyság 
teljesítette-e a vonatkozó közösségi jogszabályokból eredő kötelezettségeit. Az Európai 
Parlament Petíciós Bizottsága tájékoztatást fog kapni az Egyesült Királyság hatóságainak 
válaszáról.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. november. 10.

Amint arra a 2005. november 30-i bizottsági közleményében utalt, a Bizottság levelet intézett 
az Egyesült Királyság hatóságaihoz, melyben az észak-írországi Crumlin térségében 
létesítendő azbeszt tárolóval kapcsolatban a környezetre vonatkozó különböző közösségi 
irányelvek alkalmazásáról kért információt. Az ügy háttere a közleményben olvasható. 

2006. február 22–23-i ülésén a Petíciós Bizottság hivatalosan kérte az Egyesült Királyság 
hatóságainak válaszához való hozzáférést. A Bizottság az Európai Parlament, a Tanács és a 

                                               
1 A 91/156/EGK irányelvvel módosítva, HL L 78., 1991.03.26., 32. o.
2 HL L 182., 1999.07.16., 1. o.
3 HL L 11., 2003.01.16., 27. o.
4 A 97/11/EK irányelvvel módosítva, HL L 73., 1997.03.14., 5. o.
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Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001 rendelet1 6. cikk 
(1) bekezdésével összhangban foglalkozott a kérelemmel. Az Egyesült Királyság hatóságai 
hozzájárultak a levél közzétételéhez. Ennek megfelelően azt csatoltuk a közleményhez. 

A 2003-ban a területen elhelyezett azbeszt hulladék ártalmatlanítása és ideiglenes tárolása 
során a következő irányelvek alkalmazásával kapcsolatban a Bizottság szolgálatainak 
továbbra is aggályai vannak: a hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv2, a 97/11/EK3

irányelvvel módosított, a környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelv4, és a 
91/156/EGK5 irányelvvel most a 2006/12/EK6 irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló 
75/442/EGK7 keretirányelv.

A Bizottság ezért nyilvántartásba vett egy saját kezdeményezésű ügyet és 2006. késő őszére 
tervezett ülés során szándékában áll aggályait az Egyesült Királyság hatóságai elé tárni. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. július 27.

A Bizottságnak a Petíciós Bizottsághoz intézett legutóbbi közleményén túl egy csomagülésen 
– amelyre 2006 októberében, Londonban került sor – lehetősége volt megvitatni ezt a petíciót 
az Egyesült Királyság hatóságaival. A Bizottság értelmezése szerint a helyzet a következő:

A petíció benyújtóinak fő aggálya – amint azt a petíciós levelükben ismertették – az arra
irányuló javaslat volt, hogy az észak-írországi Crumlinban található, használaton kívüli 
kőfejtőben levő hulladéklerakóban azbeszttárolót hozzanak létre. A petíció benyújtói a 
hulladéklerakó korábbi kezelésével kapcsolatban is aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy 
azbeszttartalmú vasúti kocsikat helyeztek el a hulladéklerakóban.

A Bizottságot az Egyesült Királyság hatóságai úgy tájékoztatták, hogy az azbeszttartalmú 
hulladék ideiglenes tárolására szolgáló terület 2005 áprilisáig kapott engedélyt. Az engedély
arra szól, hogy a terület azbeszttartalmú hulladékot fogadjon, és azt legfeljebb három hónapig 
ott tárolják, mielőtt azt Észak-Írországon kívül elvégzett, engedélyezett ártalmatlanításra 
elszállítanák. A területre érkező hulladékot a származási helyen két vastag, műanyag zsákba 
kell zárni, és ezeket ro-ro konténerekben tárolják.

A területre vonatkozó engedélyt a hulladékról szóló 75/442/EGK irányelv8 9. cikke alapján 
adták ki (jelenleg a hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv9 foglalja egységes szerkezetbe). A 
Bizottságot az Egyesült Királyság hatóságai arról tájékoztatták, hogy az engedély feltételt 
tartalmaz a levegőminőség rendszeres ellenőrzését illetően, és a terület vizsgálatát 
rendszeresen elvégzik. Eddig ezek kielégítőnek bizonyultak.

                                               
1 HL L 145., 2001.05.31., 43–48. o.
2 HL L 182., 1999.07.16., 1–19. o.
3 HL L 73., 1997.03.14., 5–15. o.
4 HL L 175., 1985.07.05., 40–48. o.
5 HL L 78., 1991.03.26., 32–37. o.
6 HL L 114., 2006.04.27., 9–21. o.
7 HL L 194., 1975.07.25., 39–41. o.
8 HL L 194., 1975.07.25., 39. o.
9 HL L 114., 2006.04.27., 9. o.
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A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy a terület a 2006/12/EK 
irányelv követelményeinek megfelelően kapott engedélyt, és a Bizottság ezért a továbbiakban 
a petíció e vonatkozását nem vizsgálja.

A használaton kívüli kőfejtőben meglevő hulladéklerakó tekintetében a Bizottság azt a 
tájékoztatást kapta az Egyesült Királyság hatóságaitól, hogy 1982-ben a 2006/12/EK 
irányelvben egységes szerkezetbe foglalt 75/442/EGK irányelv szerint a hulladéklerakóban 18 
olyan vasúti kocsi elhelyezését engedélyezték, amelyekben azbeszttartalmú szigetelőanyag 
volt. A jelek szerint a terület egy új üzemeltető által végzett lecsapolása több vasúti kocsit a 
felszínre hozott. Ekkor döntöttek úgy, a területen található összes vasúti kocsit összegyűjtik, 
és azokat egy különálló és szigetelt kamrában földelik el. A Bizottság azt a tájékoztatást 
kapta, hogy az újbóli elföldelést úgy tekintették, hogy az a terület hulladékra vonatkozó 
meglevő engedélyének hatálya alá tartozik. Az ismételt elföldelés minden jel szerint 2003
novembere környékén történt meg.

A Bizottság a csomagülésen előterjesztett kérését követően megkapta az ismételt elföldelés 
elvégzése előtt a nemzeti hatóságoknak benyújtott kivitelezői nyilatkozatot, valamint a 
területen alkalmazott szigetelés adatait. Mivel az ismételt elföldelés a jelek szerint egy 
meglevő, engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban történt, az eredeti elgondolással 
ellentétben a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 7. és 8. cikkének rendelkezései 
nem alkalmazandók.

Az 1999/31/EK irányelv 14. cikke azonban előírja, hogy az ilyen meglevő hulladéklerakókra 
felülvizsgálati tervet kell készíteni, és a Bizottság jelenleg az erre a hulladéklerakóra 
vonatkozó felülvizsgálati terv adatait, valamint az illetékes hatóságoknak a terület további 
működése tekintetében az említett tervvel kapcsolatos véleményét kéri. A Bizottság a 
hulladéklerakóból, és különösen a fenti 18 vasúti kocsit tartalmazó kamrából eredő szivárgás 
nyomon követésének és szabályozásának részleteit is kéri. A Bizottság folyamatosan 
tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a petíció további értékeléséről, ha a fenti információkat 
megkapta.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A legutóbbi közlemény óta a Bizottságnak lehetősége nyílt megvitatni a petíciók a brit 
hatóságokkal egy londoni találkozó alkalmával 2007. szeptember 17-én. Ezen a találkozón a 
brit hatóságok elmondták, hogy a hulladéklerakókról szóló 1993/31/EK irányelvnek2

megfelelően készült egy felülvizsgálati terv a területre vonatkozóan. A terv egy másolatát a 
Bizottság is megkapta. A brit hatóságok kifejtették, hogy elégedettek voltak a területre 
vonatkozóan elkészített felülvizsgálati terv minőségével. Arról is tájékoztatták a Bizottságot, 
hogy a telep továbbra is használaton kívül marad. Mindazonáltal a megfelelő hatóságokhoz 
érkezett egy kérelem a telephelyen történő nem veszélyes hulladék lerakására vonatkozóan. A 
javasolt új területbe nem tartozik bele az a terület, ahogy a vasúti kocsik vannak eltemetve. 

Tekintettel a terület ellenőrzésére, a brit hatóságok kifejtették, hogy a felszíni vizeket a terület 
vízelvezetésének részeként ellenőrzik.  Eddig nem lehetett kimutatni a területről érkező 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
2HL L 182., 1999.7.16., 1. o. 
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felszíni vizekben az azbeszt jelenlétét. A hatóságok előtt lévő, az új hulladéklerakó létesítése 
iránti kérelem új megfigyelési tervet tartalmaz a terület vonatkozásában. A Bizottsággal 
folytatott megbeszélés alapján a brit hatóságok vállalták, hogy bármilyen végleges engedély 
megadását annak teszik függvényévé, hogy az esetleges azbeszt kibocsátást ellenőrizni kell a 
használaton kívüli vasúti szerelvényeket tartalmazó területen, még akkor is, ha maga ez a 
terület nem képezi részét a javasolt új lerakóhelynek.

A Bizottság, miután megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott információkat, nincs abban a 
helyzetben, hogy megállapíthassa a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megszegésének 
tényét. Mindazonáltal a Bizottság részletes tájékoztatást kért a felülvizsgálati tervre 
vonatkozóan, amelyet még az ügy végleges lezárása előtt meg kell vizsgálni. 

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Bizottság a Petíciós Bizottságnak küldött legutóbbi közleményére hivatkozva tájékoztatni 
kívánja a bizottságot, hogy lezárta ennek az aktának az értékelését. A Bizottság értékelése az 
azóta már bezárt hulladéklerakónál kezelt csurgalékvízre összpontosult, tekintettel arra, hogy 
a szomszédos környezetre nézve láthatóan ez jelentette a legnagyobb lehetséges kockázatot. 

Az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztatták a Bizottságot, hogy a kamrát, amelyben 
elföldelték az azbesztet tartalmazó vasúti kocsik darabjait, agyaggal szigetelték, és az 
ellenőrzés által szolgáltatott adatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy azbeszt került volna ki 
a kamrából a környezetbe. Az Egyesült Királyság hatóságai biztosították a Bizottságot arról, 
hogy ezt az ügyet továbbra is folyamatos ellenőrzés alatt fogják tartani. Jelezték továbbá, 
hogy az e lezárt hulladéklerakó közelében további hulladéklerakást lehetővé tevő engedélyek 
kiadására csak olyan feltétellel kerülhet sor, amely előírja a vasúti kocsikat tartalmazó 
kamrából származó csurgalékvíz további ellenőrzését. Ezért nem állapítható meg a közösségi 
környezetvédelmi jog tényleges megsértése. 

Ezenfelül a Bizottság rendelkezésére álló információkból úgy tűnik, hogy a Crumlin 
közelében található azbesztátrakodó állomást a közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal 
összhangban engedélyezték és üzemeltetik. Ennek eredményeként a Bizottság lezárta az ügyre 
vonatkozó saját kezdeményezésű aktáját.
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