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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0137/2005, którą złożył Michael Keating (Wielka Brytania), w imieniu
„Crumlin Przeciwko Azbestowi”, w sprawie utworzenia składowiska azbestu 
w pobliżu miasta Crumlin

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest przewodniczącym grupy utworzonej przez lokalnych mieszkańców 
obszaru Crumlin w Irlandii Północnej, którzy sprzeciwiają się utworzeniu składowiska 
azbestu w pobliskim kamieniołomie. Twierdzi on, że proponowane przedsięwzięcie stworzy 
poważne ryzyko dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. Składający petycję skarży się 
również, że procesowi planowania brakowało przejrzystości oraz że właściwe władze nie 
rozważyły w wystarczającym stopniu zastrzeżeń i niepokojów wyrażonych przez opinię 
publiczną. Ponadto wskazuje on na to, że nie istnieje żaden plan strategiczny dotyczący 
obchodzenia się z niebezpiecznymi odpadami w Irlandii Północnej. Składający petycję 
domaga się odpowiedniej ochrony lokalnych mieszkańców, zgodnej z prawodawstwem UE 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i niebezpiecznych odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 czerwca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 listopada 2005 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie utworzeniem składowiska azbestu w okolicy 
Crumlin w Irlandii Północnej.

Zdaniem składającego petycję proponowane utworzenie składowiska spowodowałoby 
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poważne zagrożenie dla zdrowia, zastrzeżenia mieszkańców nie zostały w dostatecznym 
stopniu uwzględnione, nie istnieje też strategiczny plan postępowania z niebezpiecznymi 
odpadami w Irlandii Północnej. Ponadto składający petycję stwierdza, że odpady azbestowe 
są już wywożone w to miejsce.

Ogólne obowiązki dotyczące przetwarzania odpadów zostały uregulowane dyrektywą 
75/442/EWG w sprawie odpadów1. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że usuwanie lub odzysk odpadów odbywa się w sposób bezpieczny dla 
zdrowia i środowiska oraz że przedsiębiorstwa prowadzące operacje usuwania lub odzysku 
posiadają odpowiednie zezwolenia i podlegają okresowym inspekcjom. Państwa 
członkowskie muszą także sporządzać plany zarządzania odpadami.

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2 określa wymagania techniczne 
dotyczące projektowania, funkcjonowania, zamykania i nadzoru poeksploatacyjnego
składowisk, w celu eliminacji lub ograniczenia do minimum negatywnego oddziaływania 
składowisk na zdrowie ludzi i środowisko. Zakres przedmiotowej dyrektywy obejmuje 
również czasowe magazynowanie odpadów przez ponad jeden rok przed ich usunięciem 
lub przez ponad trzy lata przed ich odzyskiem.

Decyzją 2003/33/WE3 Rada ustaliła kryteria i procedury przyjmowania odpadów 
na składowiska. Decyzja ta obejmuje kryteria przyjmowania odpadów niebezpiecznych 
na składowiska dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz szczegółowe kryteria 
składowania odpadów azbestowych.

Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne4 składowiska odpadów 
niebezpiecznych podlegają ocenie wpływu na środowisko.

Komisja skierowała pismo do władz Wielkiej Brytanii z prośbą o informacje umożliwiające 
stwierdzenie, czy Wielka Brytania wypełniła swoje zobowiązania wynikające z odpowiednich 
przepisów prawa wspólnotowego. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zostanie 
powiadomiona o odpowiedzi władz brytyjskich.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Jak wspomniano w komunikacie Komisji z dnia 30 listopada 2005 r., Komisja skierowała 
pismo do władz Wielkiej Brytanii z prośbą o informacje na temat stosowania szeregu 
dyrektyw Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do składowiska azbestu 
w okolicy miasta Crumlin w Irlandii Północnej. Kontekst tej sprawy można znaleźć 
we wspomnianym komunikacie.

Na posiedzeniu w dniach 22–23 lutego 2006 r. Komisja Petycji oficjalnie zwróciła się 
o udostępnienie odpowiedzi udzielonej przez władze brytyjskie. Komisja rozpatrzyła ten 
wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu 
                                               
1 Zmienioną dyrektywą 91/156/EWG, Dz.U. L 78 z 26.3.1991, s. 32.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
3 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27.
4 Zmienioną dyrektywą 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji1. Władze brytyjskie wyraziły 
zgodę na ujawnienie pisma, które stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Służby Komisji w dalszym ciągu żywią szereg obaw w związku ze stosowaniem 
następujących dyrektyw w odniesieniu do usuwania i czasowego magazynowania odpadów 
zawierających azbest, które miało miejsce na wysypisku w 2003 r.: dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów (dyrektywy 99/31/WE2), dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko (dyrektywy 85/337/EWG3 zmienionej dyrektywą 97/11/WE4), a także 
ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (dyrektywy 75/442/EWG5 zmienionej dyrektywą 
91/156/EWG6 оraz dyrektywą 2006/12/WE7).

W związku z powyższym służby Komisji wszczęły postępowanie z inicjatywy własnej 
i zamierzają poruszyć tę kwestię podczas spotkania z władzami Wielkiej Brytanii, które ma 
się odbyć późną jesienią 2006 r.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lipca 2007 r.

Po ostatnim komunikacie do Komisji Petycji Komisja miała okazję omówić niniejszą petycję 
z władzami Wielkiej Brytanii w trakcie spotkania pakietowego, które odbyło się w Londynie 
w październiku 2006 r. Komisja rozumie stanowisko władz w następujący sposób:

Jak wyjaśniono w petycji, głównym powodem zaniepokojenia składających petycję jest 
projekt utworzenia składowiska azbestu w nieeksploatowanym kamieniołomie w Crumlin 
w Irlandii Północnej. Składający petycję wyrażali też obawy w związku z uprzednim 
sposobem zarządzania składowiskiem w zakresie składowania wagonów kolejowych 
zawierających azbest.

Władze brytyjskie powiadomiły Komisję o tym, że tymczasowe składowisko odpadów 
zawierających azbest uzyskało zezwolenie w kwietniu 2005 r. Składowisko posiada 
zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest i składowanie ich przez okres 
do trzech miesięcy przed przetransportowaniem ich w celu dokonania zgodnego z przepisami 
unieszkodliwienia poza terytorium Irlandii Północnej. Odpady przywożone na składowisko 
muszą zostać zapieczętowane w miejscu pochodzenia w dwóch grubych, plastikowych 
workach przechowywanych w kontenerach przystosowanych do przeładunku w systemie ro-
ro.

Zezwolenie dla przedmiotowego składowiska zostało wydane na podstawie art. 9 dyrektywy 
75/442/EWG w sprawie odpadów8 (ujednoliconej obecnie dyrektywą 2006/12/WE w sprawie 
odpadów9). Władze Wielkiej Brytanii informowały Komisję, że w zezwoleniu przewidziano 
warunek dotyczący regularnego monitorowania jakości powietrza oraz że na miejscu 
                                               
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43–48.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
4 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
5 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39–41.
6 Dz.U. L 78 z 26.3.1991, s. 32–37.
7 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9–21.
8 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39.
9 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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przeprowadzane są regularne inspekcje. Jak dotąd warunki te spełniane były w zadowalający 
sposób.

Z informacji dostępnych dla Komisji wynikałoby, że składowisko to otrzymało zezwolenie 
zgodnie z wymogami dyrektywy 2006/12/WE, a zatem Komisja nie będzie dalej analizować 
tego aspektu petycji.

W odniesieniu do istniejącego już składowiska w nieeksploatowanym kamieniołomie władze 
brytyjskie poinformowały Komisję, że w 1982 r. wydano na podstawie dyrektywy 
75/442/EWG ujednoliconej dyrektywą 2006/12/WE zezwolenie na składowanie 18 wagonów 
kolejowych zawierających azbestowe materiały izolacyjne. Wydaje się, że osuszanie 
przeprowadzone następnie przez nowego operatora spowodowało wydobycie na powierzchnię 
kilku wagonów. Postanowiono wówczas pozostawić wszystkie wagony na składowisku 
i zakopać je w oddzielnym, uszczelnionym miejscu. Komisja została poinformowana, 
iż uznano, że ponowne zakopanie wchodzi w zakres aktualnego zezwolenia dla składowiska. 
Do ponownego zakopania wagonów doszło w okolicach listopada 2003 r.

Po przedłożeniu wniosku na spotkaniu pakietowym Komisja otrzymała kopię oświadczenia 
dotyczącego metody, które zostało dostarczone władzom krajowym jeszcze przed ponownym 
zakopaniem wagonów wraz ze szczegółami dotyczącymi uszczelnienia składowiska. 
W przeciwieństwie do początkowych założeń art. 7 i 8 dyrektywy 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów1 nie mają tu zastosowania z uwagi na fakt, że ponowne zakopanie 
wagonów miało miejsce na terenie istniejącego obecnie i posiadającego zezwolenie 
składowiska.

Jednak w art. 14 dyrektywy 1999/31/WE przewidziano wymóg sporządzania planów 
zagospodarowania istniejących składowisk. Komisja zwróciła się obecnie z wnioskiem 
o przekazanie szczegółów dotyczących planu zagospodarowania przedmiotowego 
składowiska oraz opinii właściwych władz na temat tego planu w odniesieniu do jego 
dalszego działania. Komisja wystąpiła również o udostępnienie szczegółów monitorowania 
odcieków i kontroli składowiska, w szczególności zaś miejsca składowania wspomnianych 
18 wagonów. Po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji Komisja będzie informować 
na bieżąco Komisję Petycji o dalszej ocenie niniejszej petycji.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Od czasu wydania ostatniego komunikatu Komisja miała okazję ponownie omówić niniejszą 
petycję z władzami Wielkiej Brytanii w trakcie spotkania pakietowego, które odbyło się 
w Londynie w dniu 18 września 2007 r. Władze brytyjskie wyjaśniły na ww. spotkaniu, że 
plan zagospodarowania przedmiotowego składowiska został sporządzony zgodnie z art. 14 
dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2. Kopię tego planu przekazano
Komisji. Władze brytyjskie wyjaśniły, że są zadowolone z jakości przygotowanego dla 
przedmiotowego składowiska planu zagospodarowania. Poinformowały również Komisję, 
że składowisko nie jest użytkowane. Jednakże stosownym władzom przedłożono już wniosek 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
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w sprawie bezpiecznego składowiska w tym miejscu. Nowo zaproponowane składowisko 
nie obejmuje obszaru, na którym zakopane są wagony.

W odniesieniu do monitorowania składowiska władze Wielkiej Brytanii wyjaśniły, że wody 
powierzchniowe są kontrolowane w ramach zezwolenia na odprowadzanie ścieków na terenie 
składowiska. Nie pojawiły się żadne oznaki świadczące o tym, że w wodach 
powierzchniowych wypływających z terenu składowiska znajduje się azbest. Wniosek 
dotyczący nowego składowiska już przedstawiony władzom zakłada nowy plan 
monitorowania składowiska. W trakcie rozmów z Komisją władze brytyjskie zaproponowały, 
że wszelkie ostateczne zezwolenie, o ile takie zostanie przyznane, będzie uzależnione 
od kontrolowania potencjalnych odpadów azbestu z miejsca, w którym znajdują się 
nieeksploatowane wagony kolejowe, chociaż te nie stanowią części nowo zaproponowanego 
składowiska.

Po dokonaniu oceny dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić, że miało miejsce 
naruszenie wspólnotowego prawa w zakresie ochrony środowiska. Jednakże Komisja 
zwróciła się z prośbą o udostępnienie dodatkowych szczegółów dotyczących planu 
zagospodarowania składowiska, które będą musiały zostać ocenione przed podjęciem 
ostatecznej decyzji.

7. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

W nawiązaniu do ostatniego komunikatu dla Komisji Petycji Komisja chciałaby 
poinformować Komisję Petycji o ukończeniu oceny przedmiotowej sprawy. W swojej ocenie 
Komisja skupiła się na kwestii zarządzania odciekami z nieczynnego już składowiska, 
zważywszy że wydawały się one stwarzać potencjalnie największe zagrożenie dla otoczenia.

Władze Wielkiej Brytanii poinformowały Komisję, że miejsce, w którym ponownie zakopano 
części wagonów kolejowych zawierające azbest, uszczelnia warstwa gliny i że dostępne dane 
z monitoringu nie wskazują, by azbest przeniknął do środowiska naturalnego. Władze 
Wielkiej Brytanii zapewniły Komisję, że przedmiotowa sprawa nadal podlegać będzie 
przeglądowi. Wskazały ponadto, że zezwolenie na dalsze składowanie w pobliżu nieczynnego 
składowiska wydane będzie pod warunkiem stałego monitorowania odcieków z miejsca, 
w którym znajdują się wagony. W związku z tym nie można stwierdzić jakiegokolwiek 
rzeczywistego naruszenia wspólnotowego prawa ochrony środowiska naturalnego.

Z informacji dostępnych Komisji wynikałoby ponadto, że na utworzenie stacji
przeładunkowej azbestu w pobliżu Crumlin wydano zezwolenie i że działa ona zgodnie 
z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Komisja 
zamyka tym samym postępowanie, które wszczęła z inicjatywy własnej w przedmiotowej 
sprawie.

Adlib Express Watermark


	777281pl.doc

