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Ref.: Petiția 0137/2005, adresată de Michael Keating, de naționalitate irlandeză, în 
numele „Crumlin Against Asbestos” privind dezvoltarea unui spațiu de depozitare 
a azbestului în apropierea orașului Crumlin

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este președintele unui grup înființat de localnicii din zona orașului Crumlin din 
Irlanda de Nord, care se opun construirii unui spațiu de depozitare a azbestului într-o carieră 
din apropiere. Acesta pretinde că respectiva construcție propusă ar prezenta un grad foarte 
ridicat de risc pentru sănătatea generațiilor existente și cele viitoare. Petiționarul reclamă, de 
asemenea, că a existat o lipsă de transparență în procesul de planificare și că obiecțiile și 
preocupările exprimate de către public nu au fost suficient analizate de autoritățile 
competente. În plus, acesta menționează că nu există un plan strategic de tratare a deșeurilor 
periculoase în Irlanda de Nord. Petiționarul solicită măsuri corespunzătoare de protecție a 
localnicilor în conformitate cu legislația UE privind evaluarea impactului asupra mediului și 
respectiv deșeurile periculoase.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 noiembrie 2005

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la dezvoltarea unui spațiu de depozitare a 
azbestului în zona Crumlin, Irlanda de Nord.
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Conform petiționarului, construcția propusă ar prezenta un grad foarte ridicat de risc pentru 
sănătate, preocupările populației nu au fost suficient analizate și nu există un plan strategic de 
tratare a deșeurilor periculoase în Irlanda de Nord. Petiționarul menționează, în plus, că 
deșeurile de azbest au fost deja evacuate în spațiul respectiv.

Obligațiile generale pentru tratarea deșeurilor sunt prevăzute la nivel comunitar prin Directiva 
75/442/CEE privind deșeurile1. Această directivă obligă statele membre să se asigure că 
deșeurile sunt evacuate sau recuperate fără a pune în pericol sănătatea umană sau mediul, 
precum și că întreprinderile care desfășoară operațiunile de eliminare sau recuperare obțin o 
autorizație în acest sens și că acestea sunt supuse unor verificări periodice. De asemenea, 
statele membre trebuie să întocmească planuri de gestionare a deșeurilor.

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor2 stabilește cerințele pentru proiectarea, 
funcționarea, închiderea și întreținerea ulterioară a depozitelor de deșeuri, având drept 
obiectiv prevenirea și reducerea la minim a impacturilor negative ale depozitării deșeurilor 
asupra sănătății umane și a mediului. Această directivă acoperă, de asemenea, depozitarea 
temporară a deșeurilor pentru o perioadă de peste un an înainte de eliminarea acestora sau de 
peste trei ani înainte de recuperarea acestora.

Prin decizia 2003/33/CE3 Consiliul a stabilit criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în 
depozite de deșeuri. Această decizie cuprinde criterii de admitere a deșeurilor periculoase în 
depozite de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase și criterii specifice de admitere în depozite 
de deșeuri a deșeurilor de azbest.

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului4, depozitele de deșeuri pentru depozitarea deșeurilor 
periculoase trebuie să fie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului.

Comisia a transmis o scrisoare autorităților din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, solicitând informații care să îi permită să analizeze dacă acesta și-a respectat obligațiile 
conform legislației comunitare relevante. Comisia pentru petiții a Parlamentului European va 
fi informată cu privire la răspunsul autorităților din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

După cum se menționează în comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2005, aceasta a scris 
autorităților din Regatul Unit, solicitând informații cu privire la aplicarea diferitelor directive 
comunitare privind mediul în ceea ce privește depozitul de deșeuri pentru evacuarea 
azbestului în zona Crumlin, Irlanda de Nord. Contextul acestui caz poate fi găsit în 
comunicarea respectivă. 

                                               
1 Astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE, JO L 78, 26/03/1991, p 32
2 JO L 182, 16/07/1999, p 1
3 JO L 11 din 16.01.2003, p. 27
4 Astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE, JO L 73, 14/03/1997, p. 5
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În cadrul reuniunii sale din 22-23 februarie 2006, Comisia pentru petiții a solicitat în mod 
oficial să aibă acces la răspunsul primit din partea autorităților din Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord. Comisia a abordat această solicitare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) din Regulamentul 1049/2001 privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei1. Autoritățile din Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord au consimțit dezvăluirea conținutului scrisorii. În 
consecință, aceasta este acum dezvăluită în prezenta comunicare. 

Serviciile Comisiei continuă să aibă o serie de preocupări cu privire la aplicarea următoarelor 
directive în ceea ce privește eliminarea și depozitarea temporară a deșeurilor de azbest care s-
au produs pe spațiul în cauză în 2003: Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 
99/31/CE2), Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 85/337/CEE3

astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE4), și Directiva Cadru privind deșeurile 
(Directiva 75/442/CEE5, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE6 și acum 
Directiva 2006/12/CE7).

Prin urmare, serviciile Comisiei au înregistrat un caz din inițiativă proprie și intenționează să 
aducă în discuție aceste preocupări împreună cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord în cadrul unei reuniuni programate la sfârșitul toamnei 2006. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 27 iulie 2007

Ulterior ultimei comunicări transmise Comisiei pentru petiții, Comisia a avut acum ocazia să 
discute prezenta petiție cu autoritățile din Regatul Unit Marii Britanii și Irlandei de Nord în 
cadrul unei reuniuni complexe care a avut loc la Londra în octombrie 2006. Comisia înțelege 
că poziția este următoarea:

Principala preocupare a petiționarilor, astfel cum au explicat în petiția lor, a fost propunerea 
de a construi un amplasament de evacuare a azbestului într-un depozit de deșeuri dintr-o 
carieră dezafectată din Crumlin, Irlanda de Nord. Petiționarii și-au exprimat, de asemenea, 
îngrijorarea cu privire la gestionarea anterioară a spațiului de depozitare a deșeurilor în ceea 
ce privește depozitarea vagoanelor de cale ferată care conțin azbest.

Comisia a fost informată de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că 
în aprilie 2005 s-a acordat o autorizație pentru un spațiu temporar de depozitare a deșeurilor 
care conțin azbest. Depozitul este autorizat să admită deșeuri care conțin azbest și să îl 
depoziteze pentru o perioadă de până la trei luni înainte de a-l transporta spre un spațiu 
autorizat de eliminare din afara Irlandei de Nord. Deșeurile care sosesc la depozit trebuie să 
fie sigilate de la locul de pornire în doi saci groși de plastic, iar aceștia se depozitează în 
containere cu roți. 

                                               
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43-48
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19
3 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48
4 JO L 73, 14.3.1997, p. 5-15
5 JO L 194, 25.7.1975, p. 39-41
6 JO L 78, 26.3.1991, p.32-37
7 JO L 114, 27.4.2006, p. 9-21
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Autorizația pentru spațiu a fost emisă în conformitate cu articolul 9 din Directiva 75/442/CEE 
privind deșeurile1 (acum consolidat prin Directiva 2006/12/CE privind deșeurile2). Comisia a 
fost informată de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că 
autorizația este condiționată de o cerință de monitorizare regulată a calității aerului și că se 
efectuează inspecții regulate la respectivul depozit. Până la această dată acestea s-au dovedit 
satisfăcătoare. 

Din informațiile disponibile Comisiei, s-ar părea că acest depozit a fost autorizat în 
conformitate cu cerințele Directivei 2006/12/CE și, în consecință, Comisia nu va mai urmări 
acest aspect al petiției. 

În ceea ce privește existența depozitului de deșeuri la cariera dezafectată, Comisia a fost 
informată de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că a fost 
autorizată eliminarea la depozitul de deșeuri respectiv a 18 vagoane care conțin material 
izolator cu azbest, în conformitate cu Directiva 75/442/CEE, consolidată prin Directiva 
2006/12/CE din 1982. Se pare că săpăturile ulterioare la locul de depozitare, realizate de către 
un nou operator, au scos la suprafață un număr de vagoane. Atunci s-a decis să se găsească 
toate vagoanele din depozit și să se îngroape din nou în containere separate căptușite. Comisia
a fost informată că această nouă îngropare era considerată a se încadra în autorizația actuală 
pentru deșeuri pentru depozitul respectiv. Se pare că noua îngropare a avut loc în sau în jurul 
lui noiembrie 2003. 

În urma solicitării din cadrul reuniunii complexe, Comisia a primit acum o copie a descrierii 
procedurilor pusă la dispoziția autorităților naționale înainte de reîngropare, împreună cu 
detaliile privind căptușeala prevăzută pentru depozit. Având în vedere faptul că, în mod 
aparent, reîngroparea a avut loc pe un depozit de deșeuri existent aprobat, dispozițiile 
articolului 7 și 8 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri3 nu se aplică, astfel 
cum s-a crezut inițial. 

Cu toate acestea, articolul 14 din Directiva 1999/31/CE prevede într-adevăr elaborarea unor 
planuri de condiționare pentru astfel de depozite de deșeuri, iar Comisia solicită acum detalii 
privind planul de condiționare al depozitului de deșeuri respectiv, precum și avizul 
autorităților competente cu privire la acel plan în legătură cu continuarea funcționării 
depozitului respectiv. Comisia solicită, de asemenea, detalii privind monitorizarea și 
controlarea levigatului din depozitul de deșeuri și, în special, privind celula care conține
aceste 18 vagoane. Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la analiza 
ulterioară a acestei petiții, de îndată au fost primite informațiile menționate mai sus.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

De la ultima sa comunicare, Comisia a avut acum ocazia să discute din nou petiția în cauză cu 
autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în cadrul unei reuniuni 
complexe care a avut loc la Londra la 18 septembrie 2007. În cadrul acestei reuniuni, 
                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9
3 JO L 182, 16.7.1999, p.1
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autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au explicat că a fost întocmit 
un plan de condiționare pentru depozitul de deșeuri în conformitate cu articolul 14 din 
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri1. O copie a acestui plan a fost prezentată 
Comisiei. Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și-au exprimat 
satisfacția cu privire la calitatea planului de condiționare pregătit pentru depozit. Acestea au 
informat, de asemenea, Comisia cu privire la faptul că depozitul de deșeuri rămâne 
nefuncțional. Cu toate acestea, în prezent a fost prezentată o cerere autorităților relevante cu 
privire la realizarea unui depozit pentru deșeuri nepericuloase în spațiul respectiv. Noul spațiu 
propus exclude zona în care sunt îngropate vagoanele.

În ceea ce privește monitorizarea depozitului, autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord au explicat că apele de suprafață sunt monitorizate ca parte a acordului 
privind evacuarea apei. Nu există nicio indicație cu privire la existența de azbest în apele de 
suprafață din depozit. Cererea privind realizarea unui nou depozit prezentată autorităților 
prevede elaborarea unui nou plan de monitorizare a depozitului. În cadrul discuției cu 
Comisia, autoritățile Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au propus 
condiționarea fiecărei autorizații care va fi acordată de respectarea cerinței privind 
monitorizarea distinctă a potențialelor evacuări de azbest față de celula care conține vagoanele 
scoase din uz, în pofida faptului că acestea nu fac parte din noul depozit de deșeuri propus.
În urma evaluării informațiilor puse la dispoziție, Comisia nu se află în poziția de a identifica 
comiterea unei încălcări a legislației comunitare de mediu. Cu toate acestea, în prezent au fost 
solicitate detalii suplimentare privind planul de condiționare al depozitului, acestea trebuind 
să fie evaluate înaintea luării unei decizii finale. 

7. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În plus față de ultima sa comunicare către Comisia pentru petiții, Comisia ar dori să mai 
precizeze că evaluarea dosarului a fost finalizată. În această evaluare, Comisia s-a concentrat 
asupra gestionării levigatului din acest depozit de deșeuri, care acum a fost închis, având în 
vedere că acesta părea să prezinte cel mai mare risc potențial pentru mediul înconjurător.

Autoritățile britanice au informat Comisia că celula în care a fost reîngropat azbestul care 
conținea părți din vagoane de cale ferată este căptușită cu argilă și că, din datele furnizate în 
urma monitorizării, nu au existat dovezi că azbestul ar fi ieșit din celulă și ar fi pătruns în 
mediu. Autoritățile britanice au asigurat Comisia că această chestiune va continua să fie 
examinată. Acestea au mai indicat că orice acordare a autorizației de a permite alte depozitări 
de deșeuri în vecinătatea acestui depozit închis de deșeuri va fi însoțită de o condiție care 
impune o monitorizare continuă a levigatului din celula care conține vagoanele. Prin urmare, 
nu poate fi identificată o încălcare efectivă a legislației comunitare de mediu. 

În plus, din informațiile disponibile Comisiei, se pare că stația de transfer a azbestului situată 
în apropiere de Crumlin a fost autorizată și funcționează în conformitate cu legislația 
comunitară de mediu. Prin urmare, Comisia a închis dosarul din proprie inițiativă cu privire la 
acest caz. 

                                               
1JO L 182, 16.7.1999, p.1 
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