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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0137/2005, ingiven av Michael Keating, (brittisk medborgare), för 
”Crumlin Against Asbestos” om uppförandet av en lagringsanläggning för asbest 
nära staden Crumlin

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är ordförande för en lokal grupp som har bildats av invånarna i Crumlin på 
Nordirland och som motsätter sig att en lagringsanläggning för asbest ska uppföras i ett 
stenbrott i området. Framställaren hävdar att detta skulle innebära allvarliga hälsorisker för 
befolkningen i dag och i framtiden. Dessutom anser framställaren att det har varit bristande 
insyn i hela planeringsprocessen och att allmänhetens invändningar och farhågor inte har 
beaktats i tillräckligt stor utsträckning av de behöriga myndigheterna. Vidare påpekar han att 
det inte finns någon strategisk plan för att hantera farligt avfall på Nordirland. Framställaren 
kräver att lokalinvånarna ska ges tillräckligt skydd i enlighet med EU-lagstiftningen om 
bedömning av inverkan på miljön och om farligt avfall.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 juni 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 november 2005.

Framställaren hyser farhågor om uppförandet av en lagringsanläggning för asbest nära 
Crumlin på Nordirland.

Enligt framställaren skulle en sådan anläggning utgöra en allvarlig hälsorisk, befolkningens 
farhågor har inte beaktats i tillräckligt hög grad och det saknas en strategisk plan för att 
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hantera farligt avfall på Nordirland. Dessutom anger framställaren att asbestavfall redan 
deponeras vid anläggningen.

På EU-nivå fastställs de övergripande skyldigheterna när det gäller behandling av avfall 
genom direktiv 75/442/EEG om avfall.1 Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna se till att 
avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa eller för miljön och att de 
företag som återvinner eller bortskaffar avfallet har tillstånd för detta och inspekteras 
regelbundet. Medlemsstaterna ska också upprätta planer för avfallshanteringen.

I direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall2 fastställs de tekniska kraven på utformning, 
drift och efterbehandling av deponier för att förebygga eller så långt som möjligt minska 
avfallsdeponeringens negativa effekter på människors hälsa eller på miljön. Detta direktiv 
omfattar även tillfällig lagring av avfall i mer än ett år innan det bortskaffas eller i mer än tre 
år innan det återvinns.

Genom beslut 2003/33/EG3 fastställde rådet kriterier och förfaranden för mottagning av avfall 
vid avfallsdeponier. Detta beslut omfattar kriterier för mottagning av farligt avfall i deponier 
för icke-farligt avfall och särskilda kriterier för deponering av asbestavfall.

I enlighet med direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt4 måste det göras en bedömning av inverkan på miljön innan deponier för 
farligt avfall anläggs.

Kommissionen har skickat en skrivelse till myndigheterna i Storbritannien och begärt 
upplysningar för att kunna bedöma om Storbritannien har uppfyllt sina skyldigheter enligt den 
berörda gemenskapslagstiftningen. Europaparlamentets utskott för framställningar kommer att 
informeras om svaret från de brittiska myndigheterna.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006.

Som angavs i kommissionens meddelande av den 30 november 2005 skickade kommissionen 
en skrivelse till myndigheterna i Storbritannien och begärde upplysningar om hur olika 
miljödirektiv i gemenskapslagstiftningen tillämpades i fråga om lagringsanläggningen för 
asbest i närheten av Crumlin på Nordirland. Bakgrunden till ärendet återges i detta 
meddelande.

Vid sitt sammanträde den 22–23 februari 2006 gjorde utskottet för framställningar en formell 
begäran om att få tillgång till svaret från de brittiska myndigheterna. Kommissionen 
behandlade denna begäran i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.5 De 
brittiska myndigheterna har gått med på att skrivelsen offentliggörs. Därför bifogas skrivelsen 
detta meddelande.

                                               
1 Ändrat genom direktiv 91/156/EEG, EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EUT L 11, 16.1.2003, s. 27.
4 Ändrat genom direktiv 97/11/EG, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
5 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43–48.
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Kommissionens tjänsteavdelningar hyser fortfarande vissa tvivel när det gäller tillämpningen 
av följande direktiv i fråga om bortskaffandet och den tillfälliga lagring av asbestavfall som 
gjordes vid anläggningen under 2003: direktivet om deponier (direktiv 99/31/EG1), direktivet 
om bedömning av miljöpåverkan (direktiv 85/337/EEG2, ändrat genom direktiv 97/11/EG3), 
samt ramdirektivet om avfall (direktiv 75/442/EEG4, ändrat genom direktiv 91/156/EEG5 och 
genom direktiv 2006/12/EG6).

Kommissionens tjänsteavdelningar har därför på eget initiativ öppnat ett ärende och har för 
avsikt att ta upp dessa betänkligheter med Storbritanniens myndigheter vid ett möte som ska 
hållas i slutet av hösten 2006.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 27 juli 2007.

Efter sitt förra meddelande till utskottet för framställningar har kommissionen haft möjlighet 
att diskutera denna framställning med Storbritanniens myndigheter vid ett paketmöte i 
London i oktober 2006. Kommissionen tolkar situationen på följande sätt:

Framställaren var främst oroad över ett förslag om att uppföra en lagringsanläggning för 
asbest vid en deponi i ett nedlagt stenbrott i Crumlin på Nordirland, vilket beskrivs i 
framställningen. Framställaren tog också upp frågetecken i samband med den tidigare 
hanteringen av deponin när det gällde deponering av järnvägsvagnar som innehöll asbest.

Myndigheterna i Storbritannien har informerat kommissionen om att det utfärdades ett 
tillstånd för tillfällig lagring av avfall som innehöll asbest i april 2005. Anläggningen har 
tillstånd att ta emot avfall som innehåller asbest och lagra detta under högst tre månader innan 
det transporteras för godkänd deponering utanför Nordirland. Det avfall som anländer till 
anläggningen måste vara förpackat på ursprungsplatsen i två tjocka plastsäckar och dessa 
lagras i ro-ro-kontainrar.

Tillståndet för anläggningen utfärdades enligt artikel 9 i direktiv 75/442/EEG om avfall7 (nu 
konsoliderat i direktiv 2006/12/EG om avfall8). Kommissionen informerades av 
Storbritanniens myndigheter om att tillståndet innehåller ett villkor om att luftkvaliteten ska 
övervakas regelbundet och att anläggningen ska inspekteras kontinuerligt. Hittills har dessa 
visat sig vara tillfredsställande.

Enligt de upplysningar som kommissionen förfogar över har anläggningen fått tillstånd i 
enlighet med kraven i direktiv 2006/12/EG och kommissionen kommer därför inte att gå 
vidare med denna del av framställningen.

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
3 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5–15.
4 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39–41.
5 EGT L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
6 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
7 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.
8 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
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När det gäller den befintliga deponin i det nedlagda stenbrottet informerade de brittiska 
myndigheterna kommissionen om att ett tillstånd hade utfärdats 1982 för att deponera 
18 järnvägsvagnar som innehöll en viss mängd isoleringsmaterial med asbest på deponin i 
enlighet med direktiv 75/442/EEG, konsoliderat i direktiv 2006/12/EG. Det tycks förhålla sig 
så att en ny operatör därefter genomförde en torrläggning som innebar att ett antal vagnar kom 
upp till ytan. Då beslutade man sig för att leta reda på samtliga vagnar i anläggningen och att 
gräva ner dem på nytt i en separat och isolerad cell. Kommissionen informerades om att 
denna nya nedgrävning ansågs omfattas av det befintliga avfallstillståndet för anläggningen. 
Nedgrävningen skedde någon gång i eller i närheten av november 2003.

Efter sin begäran vid det allmänna mötet har kommissionen nu fått en kopia av den 
metodbeskrivning som de nationella myndigheterna fick innan nedgrävningen gjordes, 
tillsammans med detaljuppgifter om det isoleringsmaterial som användes. Eftersom 
nedgrävningen uppenbarligen gjordes på en befintlig deponi med tillstånd är bestämmelserna i 
artiklarna 7 och 8 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall1 inte tillämpliga så som 
kommissionen ursprungligen trodde.

Däremot krävs det enligt artikel 14 i direktiv 1999/31/EG att omställningsplaner upprättas för 
sådana befintliga deponier och kommissionen begär därför nu upplysningar om 
omställningsplanen för denna deponi och om de behöriga myndigheternas åsikt om den 
planen när det gäller den fortsatta driften av anläggningen. Dessutom vill kommissionen ha 
kompletterande upplysningar om läckageövervakningen och kontrollen av deponin, särskilt 
för den cell som innehåller dessa 18 vagnar. Kommissionen kommer att informera utskottet 
för framställningar om sin bedömning av denna framställning så snart den har fått in de 
upplysningar som nämns ovan.

6. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

Efter sitt senaste meddelande har kommissionen på nytt haft möjlighet att diskutera denna 
framställning med myndigheterna i Storbritannien vid ett paketmöte i London 
den 18 september 2007. Vid detta möte förklarade de brittiska myndigheterna att en 
omställningsplan hade upprättats för deponin i enlighet med artikel 14 i direktiv 1999/31/EG 
om deponering av avfall.2 En kopia av planen överlämnades till kommissionen. De brittiska 
myndigheterna förklarade att de var nöjda med kvaliteten på omställningsplanen för 
anläggningen. De informerade också kommissionen om att anläggningen ännu inte är i drift. 
De behöriga myndigheterna har emellertid mottagit en ansökan om att få öppna en deponi för 
icke-farligt avfall på platsen. Förslaget till en ny anläggning omfattar inte det område där 
järnvägsvagnarna är nedgrävda.

När det gäller övervakningen av anläggningen förklarade myndigheterna i Storbritannien att 
ytvattnet övervakas inom ramen för anläggningens utsläppstillstånd. Det har inte förekommit 
några indikationer på att det finns asbest från anläggningen i ytvattnet. I den ansökan om en 
ny deponi som ligger hos myndigheterna just nu ingår en ny omställningsplan för 
anläggningen. I diskussionen med kommissionen föreslog de brittiska myndigheterna att det 
slutgiltiga tillståndet, om det beviljas, ska omfatta ett villkor om att eventuella asbestutsläpp 

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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ska övervakas från den cell där de gamla järnvägsvagnarna ligger, trots att de inte ingår i 
förslaget till en ny deponi.

Efter en granskning av de upplysningar som har inkommit kan kommissionen inte konstatera 
att det har skett några överträdelser av gemenskapens miljölagstiftning. Kommissionen har 
emellertid begärt kompletterande upplysningar om omställningsplanen och dessa måste 
bedömas innan några slutgiltiga slutsatser kan dras.

7. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Med anledning av sitt senaste meddelande till utskottet för framställningar vill kommissionen 
meddela utskottet att bedömningen av detta ärende har avslutats. Kommissionen har inriktat 
denna bedömning på läckageövervakningen av deponin som nu har stängts, eftersom den 
verkade utgöra den största potentiella risken för den omgivande miljön.

De brittiska myndigheterna har meddelat kommissionen att cellen där det asbestavfall som 
innehåller delar av järnvägsvagnar har grävts ner är isolerad med lera och att 
övervakningsuppgifterna inte har visat att asbest har kommit ut i miljön från cellen. De 
brittiska myndigheterna har försäkrat kommissionen att detta ärende även i fortsättningen 
kommer att bevakas. De uppgav vidare att varje beviljande av tillstånd till ytterligare 
deponering i närheten av den stängda deponin skulle omfatta ett villkor om fortsatt 
läckageövervakning från den cell som innehåller vagnarna. Ingen överträdelse av 
gemenskapens miljölagstiftning kan därför konstateras. 

Enligt den information som är tillgänglig för kommissionen visar det sig dessutom att den 
överföringsstation för asbest som ligger i närheten av Crumlin är godkänd och att den drivs i 
enlighet med gemenskapens miljölagstiftning. Därför har kommissionen nu avslutat sitt eget 
initiativärende om denna fråga. 
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