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727-05. számú petíció; a Path Head kőfejtőről (Blaydon, Tyne & Wear)

A Petíciós Bizottság elnökének 2009. január 28-án, szerdán tett látogatásáról készült 
összefoglaló jelentés és az ennek alapján tett ajánlások

Bevezetés

A Path Head kőfejtő hulladéklerakási célra történő felhasználásáról szóló eredeti petíciót azt 
megelőzően nyújtották be, hogy a gatesheadi hatóságok jóváhagyták a terület felhasználását, 
ami végül megtörtént, miután a Környezetvédelmi Ügynökség 2005. augusztus 31-én 
megadta az engedélyt 1.

A Petíciós Bizottság bevonását annak ténye indokolja, hogy a hulladéklerakókról szóló 
irányelvben (1999/31/EK) és a hulladékokról szóló irányelvben (74/442/EK) foglalt számos 
kötelezettségnek nem tettek eleget. Ezt a petíció benyújtói problematikusnak és a helyi 
közösségre nézve károsnak minősítették, különösen a talajvíz és a szivárgás miatti szennyezés 
kockázata miatt, valamint a terület lakóházakhoz és iskolai létesítményekhez való közelsége 
miatt, amelyek esetében emiatt fennáll a fokozott levegőszennyezés, továbbá a kártevők és a 
kellemetlen szagok kockázata. A hulladéklerakó telep halmozott hatásai egy olyan területen, 
ahol a petíció benyújtóinak elmondása szerint már 33 másik telep is létezik, nagy aggodalmat 
kelt a helyiek körében, akik közül e rövid látogatás során sokakkal találkoztunk.

A petíció benyújtói elsősorban a helyi lakosság, különösen az érzékenyebb csoportok – a 
fiatal gyermekek és az idősek – egészségére gyakorolt lehetséges hatások miatt aggódnak. A 
lakosok félelmüknek adtak hangot a telep geológiai biztonságával és az erős esőzést követő 
sárlavinák, valamint a telepet délnyugat felől határoló megemelt gát mögötti víz 
felgyülemlésének lehetséges kockázatával kapcsolatban is.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv

A hulladékokról és a hulladéklerakókról szóló uniós jogszabályoknak az emberek mindennapi 
életére gyakorolt hatása rendkívül fontos a bizottság számára, amelyhez gyakran érkeznek 
ilyen tárgyú petíciók. A hulladéklerakókról szóló irányelv 34 preambulumbekezdést 
tartalmaz, amelyekről elmondható, hogy együttesen – az általános célkitűzésre vonatkozó 1. 
cikken túlmenően, amelyet a tagállamok kötelesek átültetni és végrehajtani – a jogszabály 
céljainak és célkitűzéseinek paramétereit alkotják. Ide tartoznak a következők: 

 az a tény, hogy a hulladéklerakók esetében megfelelő folyamatos ellenőrzésre és 
megfelelő működtetésre van szükség a lehetséges káros környezeti hatások és emberi 
egészséget fenyegető ártalmak megelőzésére vagy csökkentésére; 

 hogy világosan meg kell jelölni azokat a követelményeket, amelyeknek a 
hulladéklerakó telepek elhelyezkedés, feltételek, működtetés, ellenőrzés és bezárás 
szempontjából meg kell, hogy feleljenek, valamint azokat a megelőző és védő 
intézkedéseket, amelyeket rövid és hosszú távon meg kell tenni a környezet 

                                               
1 A Környezetvédelmi Ügynökség a bizottságnak küldött 2007. december 14-én kelt levelében megerősítette, 
hogy hidrogeológiai kockázatértékelést végeztek, és hogy az engedély a kockázatok elfogadható szintre való 
csökkentését célzó enyhítő intézkedéseket foglal magában. A telep üzemeltetője – a SITA – köteles 
bizonyítékkal szolgálni arra nézve, hogy a telepet a talajvíz miatt fenyegető kockázat továbbra is alacsony és 
elfogadható mértékű.
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veszélyeztetése, és közelebbről a talajvíz olyan szennyezése ellen, amelyet a 
csurgalékvíznek a talajba való beszivárgása okoz;

 a hulladékokra és hulladéklerakókra vonatkozó szigorú működési és műszaki 
követelmények útján olyan intézkedések, eljárások és iránymutatások meghatározása, 
amelyek, amennyire lehetséges, megakadályozzák vagy csökkentik a hulladék 
lerakásából eredő környezetre gyakorolt negatív hatásokat, különösen a felszíni vizek, 
a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezését, és a globális környezetre gyakorolt negatív 
hatásokat, beleértve az üvegházhatást, valamint minden ezekből eredő, az emberi 
egészséget veszélyeztető tényezőt, a hulladéknak a lerakóban való elhelyezésétől 
kezdve a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt.

Az irányelv I. mellékletében foglalt, hulladéklerakókra vonatkozó általános követelmények 
között szerepel egy, amely „a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi 
utaktól, felszíni vizektől és más mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolságát” 
érinti. Figyelembe kell venni a talajvíz, parti víz vagy környezetvédelmi övezetek 
előfordulását is a területen. Hulladéklerakó az irányelv feltételei alapján csak akkor 
engedélyezhető, ha teljesülnek ezek a jellemzők, ami arra utal, hogy a hulladéklerakó nem 
okoz jelentős környezeti veszélyt. 

A hatóságok kötelesek minimálisra csökkenteni a hulladéklerakóra visszavezethető zavaró 
hatásokat és veszélyeket, amelyek szagok és por kibocsátása, szél által elhordott anyagok, zaj 
és forgalom, madarak, kártékony kisemlősök és rovarok formájában jelentkezhetnek.

Az Európai Bizottság a bizottság kérésére előzőleg, 2006 őszén az engedély kiadásának 
pontos feltételeit illetően tájékoztatást kért az egyesült királyságbeli hatóságoktól, valamint
további nyilatkozatokat, amelyek szerint a legközelebbi lakóterület „180 – 200 méterre 
található a legközelebbi hulladéklerakótól”. A hatóságok ismételten megerősítették, hogy a 
területen szükség van a hulladéklerakóra, mivel jelenleg mindössze négy működik. 2006 
novemberében a bizottsághoz részletes levél érkezett a gatesheadi tanácstól1, amely szintén 
átfogó értékelést nyújtott, és megindokolta, hogy miért jogszerű az építési engedély kiadása, 
és miért nem áll fenn a szomszédságot érintő jelentős környezeti kockázat.

A következő két év során a brit hatóságok és az Egyesült Királyság Környezetvédelmi 
Ügynöksége további információkat szolgáltatott a petíció benyújtói és a bizottság tagjai által 
felvetett részletes kérdések tekintetében a talajvízzel, a telepen folyó szivattyúzási 
tevékenységgel, a hulladéklerakó melletti tó funkciójával és a víztartó rétegek közelségével 
kapcsolatban. A részletes tájékoztatás alapján és a Környezetvédelmi Ügynökség által 
elvégzett hidrogeológiai felülvizsgálatot követően az Európai Bizottság arra a következtetésre 
jutott, hogy a telep koncepcionális modelljének tanúbizonysága szerint a telep láthatóan 
megfelel az irányelvnek.

A petíció benyújtói által elvégzett további részletes elemzés azonban továbbra is fennálló 
ellentmondásokra utalt, és az elnök emiatt – tekintettel a nem szűnő kétségekre – elfogadta a 
meghívást a területen tett látogatásra és az összes érdekelt féllel való találkozásra.

Találkozás a petíció benyújtóival és a helybeliekkel a blaydoni Crookhill általános 
                                               
1 Derek Quinn fejlesztési és vállalkozási csoportigazgató levele és mellékletei, 2006. november 15. 
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iskolában

A megbeszélésen mintegy harminc helyi személy vett részt, köztük a petíció benyújtói, akik
hosszasan ecsetelték az új hulladéklerakó megnyitása óta szerzett tapasztalataikat. A jelenlévő 
idősebbek közül néhányan ismertették a terület múltjának egyes epizódjait, valamint annak az 
egykori bányaiparral és a számos környékbeli homok- és sóderbányával fennálló kapcsolatát. 
Számos föld alatti alagút és járat is létezik. A bányászat, amely nemzedékeken át a fő 
gazdasági tevékenység volt, hatást gyakorolt az altalajra és a föld alatti vízfolyásokra. A 
helybeliek szerint a terület egy része időszakos talajsüllyedésre is hajlamos a föld alatti 
alagutak beomlásakor. Szó esett egyes kertekben feltörő forrásokról, amelyek korábban soha 
nem voltak ott, és a közelben eltűnt patakokról és csermelyekről is.   

Elhangzott továbbá, hogy mintegy háromezer rytoni és blaydoni él a hulladéklerakótól 
járásnyi távolságra, amelynek egy része üdülőterület volt, egy része pedig néhány védett 
pillangófajnak és növénynek ad otthont. A helyi iskola játszóterét (a megbeszélés 
helyszínének szomszédságában) időszakosan be kellett zárni, vagy a telepről származó erős 
szagok miatt, vagy a nagyszámú sirály miatt, amelyek ürüléke ellepte a játszóterületeket és 
épületeket. A területen rovarok, nevezetesen különféle légyfajták nyüzsögtek, és láthatóan 
ellenálltak a rovarirtó permeteknek. A megbeszélés résztvevői közül sokan aggódtak 
gyermekeik egészsége miatt, akik rendszeresen különböző típusú betegségekben és 
rendellenességekben szenvednek, amelyek érzésük szerint összefüggnek az új Path Head 
hulladéklerakó és más hulladéklerakók létezésével a területen, amelyek mind Ryton 
közelében találhatók.

Aggodalmak hangzottak el a hulladéklerakó telep stabilitását illetően is, tekintettel arra, hogy 
két falu a telep szintje alatt helyezkedik el: Stella, amelyről a kis patak kapta a nevét, és 
Hedgefield. Egyesek riasztónak tartották a sárlavinák lehetséges veszélyét, ha erős esőzést 
követően – amely a térségben nem szokatlan – megemelkedik a vízszint. Mások jobban 
aggódtak a víztartalékok szennyeződésének kockázata miatt, annak ellenére, hogy magán a 
telepen belül is talajvíz-elvezetők épültek, és a telep tulajdonosai folyamatosan vizet 
szivattyúznak ki a hulladéklerakóból. A petíció benyújtói által bemutatott fényképekből az 
derül ki, hogy a derítőtó szintje a hulladéklerakó alapjánál van.

A hulladéklerakó területe körül tett látogatás lehetőséget adott arra, hogy meggyőződjünk a 
petíció benyújtói által tett számos állításról, és hogy megfigyeljük Stargate-ben a házak 
közelségét a telepet határoló kerítéshez, amely épp csak az út túloldalán található. Különleges 
vízelvezető rendszereket építettek az út mentén a Stargate-től nyugatra fekvő oldalon, hogy 
eltereljék a vizet egy közeli tóból, amely sokkal magasabb szinten helyezkedik el, mint az 
alatta fekvő Path Head hulladéklerakó területe. A telep területének keleti oldalán a Star 
patakba bevezetett vízen túlmenően rengeteg víz folyt a Stella Lane és a Hexham Old Road
úton át lefelé. A mező túloldalán lejjebb egy vízimalom, egy falu szélén pedig mezőgazdasági 
terület található. 

Gatesheadi Városi Tanács

A tanács vezető tisztviselőivel és a Környezetvédelmi Ügynökség képviselőivel tartott
megbeszélés alkalmat adott a petíció benyújtói által felvetetett számos kérdés megvitatására. 
A kezdeti rövid és meglehetősen feszült szóváltást követően a tisztviselők valóban 
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készségesen válaszoltak, és további háttér-információkkal szolgáltak a helyszín 
megválasztásával és a biztonságának szavatolásához szükséges vizsgálatok terjedelmével 
kapcsolatban. Jogi osztályuk nagyon jól ismerte az uniós irányelvek rendelkezéseit és a helyi 
politikát érintő következményeiket is.

Érdekes módon a területen található hulladéklerakó telepek üzemeltetését egyértelműen egy 
nagyobb hulladékstratégiába ágyazták, amelynek része a háztartási hulladék 
újrahasznosításának szükségességére helyezett hangsúly. Jelenleg Gateshead, South Tyneside 
és Sunderland területén mindössze a hulladék 26%-át hasznosítják újra, és a három tanács 
közötti partnerség, amely e szám növelésére irányul –  azaz a cél 2020-ig 50% elérése –  erős 
hangsúlyt kapott. Azt is felismerték, hogy a területen fogy a hulladéklerakásra alkalmas hely, 
és a Path Head teleppel kapcsolatos helyzet illeszkedik ebbe az általános értékelésbe. A Path 
Head hulladéklerakó bezárásának tervezett dátuma 2017.

A külszíni bányászat és kőfejtés története Ryton térségében, valamint a geológiai adottságok a 
tisztviselők szerint a hulladéklerakási tevékenység alkalmas helyszínévé teszik a területet. 
Felismerték a vízzel kapcsolatos állandó problémát, és elmondták, hogy rendszeresen 
vizsgálták a talajvíz helyzetét, és a helyzet lehető legszorosabb nyomon követése érdekében 
fúrólyukas leolvasásokat végeztek. Elismerték, hogy továbbra is kiigazító intézkedésekre lesz 
szükség a probléma enyhítése érdekében. Úgy vélték azonban, hogy ezek a nehézségek a 
kezelhető határokon belül vannak, és minden bizonnyal nem jelentenek veszélyt a helyi 
lakosokra.

A tisztviselők arról tájékoztattak bennünket, hogy az elmúlt két évben javítottak a szagok 
kezelésén, felismerve, hogy ez valóban problémát jelent, amelyet a telep üzemeltetőivel 
együtt igyekeznek megoldani. A tavaly ősszel jelentkező erős szelek a telepről kifújt szemét 
miatt is nehézségeket okoztak, de újabb hálókat helyeztek el, hogy megakadályozzák ennek a 
problémának az ismételt előfordulását.

A folyamatos szivattyúzásnak köszönhetően nem áll fenn annak a kockázata, hogy az
emelkedő talajvizet a telep szennyezné, és a telep anyagos alapja és membránszigetelése, 
amelyet a Környezetvédelmi Ügynökség ellenőrzött, szintén ez ellen véd. Az ivóvizet 
folyókból nyerik, és semmilyen nagyobb víztartó réteget nem használnak fel az 
ivóvízellátáshoz.

A tanács tisztviselői jelezték, hogy enyhítő intézkedéseket hoztak a stargate-i térség 
lakosainak további védelme érdekében, mivel ők laknak a legközelebb a Path Head 
hulladéklerakóhoz, ily módon javítva a madarak, mint például a parti fecskék élőhelyét. 
További dokumentumokat adtak át a környezetvédelmi szempontokról és a meghozott vagy 
tervezett enyhítő intézkedésekről, valamint a közegészségügyi igazgató leveleit is, amelyek 
szintén a kinyilvánított aggályokra válaszoltak.

A megbeszélésbe, amelyen Fiona Hall európai parlamenti képviselő, valamint Martin 
Callanan európai parlamenti képviselő parlamenti asszisztense is részt vett, helyi tanácstagok 
kapcsolódtak be. Hangot adtak a Path Head hulladéklerakó hatásával kapcsolatos saját 
aggodalmaiknak, és utaltak a már bezárt régebbi hulladéklerakók által a területen élők 
egészségére gyakorolt halmozott hatásokra is. 
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A Path Head telepet a tisztviselők szerint a legkorszerűbb és legszigorúbb előírások szerint 
működtetik, ami a régebbi telepek közül – amelyek még nem alkalmazhatták a jelenlegi 
módszereket és gyakorlatokat – természetesen sokról nem mondható el. Ismételten kitartottak 
amellett, hogy intézkedéseket hoztak a helyi közösség régebbi telepekből származó esetleges 
szennyezéssel szembeni biztonságának szavatolása érdekében. Tizenkilenc telepet említettek, 
amelyek közül jelenleg négy üzemel.

Visszatérve a talajvíz kérdésére és a telep stabilitására gyakorolt hatásokra, amennyiben a 
talajvíz tovább emelkedne, erre azt a választ kaptuk, hogy folyamatosan figyelik a telep 
stabilitási tényezőjét. Ezzel azonban egyelőre nem sikerült meggyőzni a helyi lakosokat, és 
Fiona Hall, valamint néhány jelen lévő helyi tanácstag egyaránt megkérdőjelezték, hogy bölcs 
lépés volt-e egyáltalán építési engedélyt adni, tekintettel arra, hogy a víz ennyire állandó 
probléma.

Látogatás a SITA Environment Ltd. által kezelt Path Head hulladéklerakóban 

Mind a területi vezető, mind a telep vezetője részletes válaszokat adott a küldöttségnek a
felvetett kérdésekre, és kifejtette a 2005 augusztusában kiadott IPPC-engedély 
követelményeit, megerősítve, hogy a telep nem veszélyes háztartási hulladék lerakására 
szolgál. A telepet 2007 februárjában nyitották meg, 2008-ban pedig engedélymódosítást adtak 
ki, amely az intézkedést kiváltó kibocsátások szintjét fedte. A telepen kezelt hulladék 
mennyisége nem növekedett. A helyi hatósággal és a Környezetvédelmi Ügynökséggel 
kapcsolattartó bizottságot hoztak létre, és nyilvántartást vezetnek a panaszokról. 2008-ban 90 
panaszt vettek nyilvántartásba.

A panaszok megalapozottsága esetén, mint például egy meghatározott típusú légy problémája 
esetében is, amely kifejezetten zavarta a helyi közösséget, egy szakosodott vállalatot bíztak 
meg a probléma kezelésével. A telepen dolgozó személyzet minden tagja képzésben részesült
a kártevők elleni védekezés terén. Aktív madárkezelési program is működik a szemét 
gyűjtögetésének megelőzése érdekében, és a küldöttség megtekintette a mobil darukra emelt 
nagy hálórendszert. Ezt egy hónapra levették, hogy lehetővé tegyék a tevékenység egyik 
kamrából a következőbe való áthelyezését.

(Csak találgatni lehet, hogy pontosan mennyi kirakatrendezésre került sor a telepen tett 
látogatás előtt, de a sejtést erősítette a telepvezetői irodákat körüllengő szagtalanító illata.)

A telep vezetői megerősítették, hogy nem voltak problémák a telep stabilitásával. A felszíni 
víz elvezetésére szolgáló két derítőtó létezését bemutatták, és a küldöttséget tájékoztatták 
arról, hogy egyikből a másikba történik a szivattyúzás; nem előírás azonban már a 24 órás 
szivattyúzás, és a szivattyúkra már nincs állandóan szükség. A küldöttséget arról 
tájékoztatták, hogy a hidrológiai kockázatértékelés felülvizsgálatának közzététele 2009. 
február végén esedékes, de csak a felszíni víz a problémás, és tagadták, hogy talajvízprobléma 
is fennállna.1 A csurgalékvizet – tették hozzá – a telepen tartályokban tartják.

                                               
1 Ez ellentmond a Környezetvédelmi Ügynökség álláspontjának, amely szerint – a petíció benyújtóinak 2008. 
január 13-án kelt levelében leírtak alapján, amely az erre vonatkozó jegyzőkönyveket idézi – „a hulladéklerakó 
derítőtavában lévő víz talajvíz és esővíz keveréke”.
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Következtetések és ajánlások

A talajvíz létezésével kapcsolatos érvek összetettek, és a látogatás sajnos nem tette lehetővé, 
hogy e tekintetben világos következtetést vonjunk le. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a 
2004. novemberi hidrogeológiai kockázatértékelés adatai azt jelzik, hogy a talajvíz 19 
méterrel a legalacsonyabban fekvő hulladéklerakó hely felett található – ezt az üreg oldalain 
lévő folyások és szivárgások is tanúsítják. Ezt az engedély kiadása előtti kockázatértékelési 
jelentés is láthatóan alátámasztja, amelyben elismerték, hogy „a sekély talajvízből a kőfejtőbe 
irányuló kifolyást egy szakaszban a Stella patakba vezetnék át, noha ez jelenleg a kőfejtő 
derítőtavába ürül”.

A gatesheadi hatóságok és a Környezetvédelmi Ügynökség fenntartják, hogy talajvíz-
elvezetőket telepítettek a telepen a szennyezés elkerülése érdekében, és minden maradványt 
és csurgalékvizet teljes mértékben a telepen belül tartanak. Így megállapítható (és ezt a 
legújabb kockázatértékelési felmérés meg fogja erősíteni), hogy intézkedéseket tettek annak 
megakadályozása érdekében, hogy a felszíni víz és a talajvíz bejusson a lerakott hulladékba.

A látogatás során a telep működését megfigyelve, az rendezett, helyesen kezelt hulladéklerakó 
benyomását keltette, amely megfelelően felszerelt a hulladéklerakókról szóló irányelv 
követelményeinek tiszteletben tartásához. 

A telep vezetése teljes mértékben tisztában van felelősségeivel, és kapcsolattartó 
megbeszéléseket szervezett, vagy legalábbis részt vett ilyen megbeszéléseken a helyi 
közösség és a Környezetvédelmi Ügynökség képviselőivel. Ez a helyi szintű együttműködés 
elengedhetetlen, akárcsak a telepre vonatkozó minden – pozitív és negatív – objektív 
információ széles körű közzététele és terjesztése. Mindazonáltal az is nyilvánvaló volt, hogy a 
telep vezetői gondoskodtak arról, hogy a telepet és a környező területet jól előkészítsék a 
parlamenti látogatást megelőző napokban, és hiba lenne elmulasztani e tény rögzítését. A 
helyiek is jelezték, hogy ez a helyzet, és hogy ilyen takarítási műveletekre nem kerül sor kellő 
gyakorisággal.

A hulladéklerakók lakóövezetekhez közeli elhelyezését nem szabad ösztönözni; ez józan ész 
kérdése. 

E ponton azonban maga a hulladéklerakókról szóló irányelv is nagyon gyenge és pontatlan, 
mivel pusztán annyit mond ki, hogy „hulladéklerakó helyének megválasztásánál az 
alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell figyelembe venni: a) hulladéklerakó határának 
lakó- és üdülőövezetektől [..] való távolságát”.  

Az a megfigyelés, hogy a legközelebbi házak Stargate-ben mindössze 100 méterre vannak a 
telep határától, és a Runhead gazdaság és a Cushy Cow Lane sincs sokkal távolabb, jelzi a 
probléma természetét, mivel a parlamenti küldöttség számára világosnak látszik, hogy ezek a 
házak túlságosan közel vannak, és azoknak, akik engedélyezték a telepet, ésszerűen tudniuk 
kellett volna, hogy elkerülhetetlenek a kellemetlen következmények. Bizonyításra vár, hogy a 
kellemetlen következményeknek közegészségügyi hatása van-e, és a küldöttség mérlegelte az 
erre vonatkozó kutatást. Mindenesetre ez a közelség, amely rendszeres kellemetlen szagokkal 
és porszennyezéssel jár, növeli a feszültséget a területen, és súlyosan kihat az emberek 
mindennapi életére.
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Ezen a ponton, amikor a Path Head hulladéklerakó egy teljes körűen üzemelő szeméttelep, 
illúzió azt képzelni, hogy az a terv szerinti időpont előtt bezárható. Különösen sajnálatos, 
hogy a helyszínt egyáltalán kiválasztották, tekintve a lakóterülethez és az iskolákhoz való 
közelségét. Nem állt fenn azonban világos kötelezettség, legalábbis az uniós jog szerint, hogy 
másképp tegyenek, és a terület múltja és földrajzi adottságai kétségtelenül eleve befolyásolták
a helyszín kiválasztását, a területet benépesítő számos másik múltbeli és jelenlegi telep 
ellenére, amelyek halmozott hatását szintén figyelembe kellett volna venni.

Szem előtt tartva e megfontolásokat, és tekintettel a kapott írásbeli és szóbeli 
dokumentumokra és bizonyítékokra, a következőket ajánljuk:

1. a hatóságok gondoskodjanak arról, hogy gyakrabban, alaposabban és rendszeresebben 
elvégezzék a terület takarítását, különös figyelemmel a természetes módon 
érzékenyebb helyekre, így az iskolákra és üdülőterületekre;

2. a Környezetvédelmi Ügynökséget kérjék meg arra, hogy rendszeresen készítsen és 
tegyen közzé tájékoztatást a helyi közösség számára a levegőszennyezés szintjéről és a 
telep tevékenységének tudományos felügyeletéből származó egyéb eredményekről, 
beleértve a talajvíz szintjét;

3. hozzanak meghatározott intézkedéseket a telep – különösen a Star patak feletti gát
területével szomszédos rész – szilárdsága megfigyelésének erősítése érdekében hogy a 
helyi lakosságot megvédjék az esetleges földcsuszamlás kockázatával szemben;

4. az Európai Parlament illetékes bizottsága a hulladéklerakókról szóló irányelv esetleges 
jövőbeni átdolgozása során gondoskodjon arról, hogy pontosabb követelményt 
állapítsanak meg a lakó- és üdülőterületek hulladéklerakókhoz viszonyított távolsága.


