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Lūgumraksts Nr. 727-05 par Path Head karjeru, Blaydon, Tyne & Wear

Kopsavilkums un priekšlikumi pēc Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vizītes 
trešdien, 2009. gada 28. janvārī

Ievads

Sākotnējais lūgumraksts par Path Head karjera izmantošanu atkritumu poligona vajadzībām 
tika iesniegts pirms Geitshedas iestāžu apstiprinājuma par šīs teritorijas izmantošanu, kuru 
beidzot izdeva, tiklīdz vides aģentūra piešķīra atļauju 2005. gada 31. augustā1.

Lūgumrakstu komitejas iesaistīšanu pamato ar to, ka nav ievērota virkne saistību, kas minētas 
Poligonu direktīvā (1999/31/EK) un Atkritumu direktīvā (74/442/EK). Lūgumraksta 
iesniedzēji uzskata, kas tas radīs problēmas un kaitēs vietējai kopienai, proti, attiecībā uz 
gruntsūdens problēmām un infiltrāta piesārņojuma risku, kā arī sakarā ar šīs teritorijas
atrašanos dzīvojamo māju un skolas ēku tuvumā, kas līdz ar to izraisīs paaugstinātu gaisa 
piesārņojuma, kaitēkļu un nepatīkamu smaku risku. Vietējie iedzīvotāji, ar daudziem bija 
tikšanās īsās vizītes laikā, ir ļoti nobažījušies par šīs teritorijas kumulatīvo ietekmi šajā rajonā, 
kurā, pēc iesniedzēju teiktā, jau ir citas izgāztuves.

Galvenās iesniedzēju bažas saistītas ar iespējamo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju, jo īpaši 
mazāk aizsargāto iedzīvotāju — mazu bērnu un vecu cilvēku, veselību. Paustas bažas arī par 
teritorijas ģeoloģisko drošību un iespējamo dubļu nogruvumu risku pēc stiprām lietusgāzēm 
un ūdens uzkrāšanās aiz izveidotā aizsprostojuma pie teritorijas dienvidrietumu robežas.

Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

Komiteja piešķir lielu nozīmi Eiropas tiesību aktu par atkritumiem un poligoniem ietekmei uz 
cilvēku ikdienas dzīvi un bieži saņem lūgumrakstus par šiem jautājumiem. Direktīvā par 
atkritumu poligoniem ir 34 apsvērumi, kas kopā, var teikt, veido tiesību akta mērķus un 
nolūkus papildus 1. pantam par vispārīgo mērķi, kuru dalībvalstīm ir pienākums transponēt un 
īstenot. Tie ietver: 

 faktu, ka poligons atbilstoši jāuzrauga un jāapsaimnieko, lai novērstu vai mazinātu 
iespējamu kaitīgu iedarbību uz vidi un risku sabiedrības veselībai; 

 to, ka skaidri jānorāda prasības, kuras jāņem vērā izgāztuvēm attiecībā uz atrašanās 
vietu, atkritumu pirmapstrādes, apsaimniekošanas, kontroles, slēgšanas, profilakses un 
aizsardzības pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu jebkādus draudus videi tuvākajā, kā 
arī ilgtermiņa perspektīvā, un jo īpaši pret gruntsūdeņu piesārņošanu, izskalojumam 
iesūcoties augsnē;

 stingras ekspluatācijas un tehnisko noteikumu prasības attiecībā uz atkritumiem un 
atkritumu poligoniem, paredzot procedūras un ieteikumus, kuru mērķis ir, cik 
iespējams, visā poligona dzīves ciklā novērst vai mazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz 
vidi, īpaši virszemes ūdeņu, gruntsūdens, zemes un gaisa piesārņojumu, kā arī uz 

                                               
1 Ar 2007. gada 14. decembra vēstuli Komitejai Vides Aģentūra apstiprināja, ka ir veikts hidroloģiskā riska 
novērtējums un ka atļauja ietver risku mazinošus pasākumus, lai pārvaldītu riskus līdz pieņemamiem līmeņiem. 
Poligona operatora SITA pienākums ir sniegt pierādījumus, ka poligona risks no gruntsūdeņiem saglabājas zems 
un ir pieņemams.
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globālo vidi, tajā skaitā siltumnīcas efektu, kā arī gala iznākumā atkritumu radītos 
draudus cilvēku veselībai.

Starp vispārīgajām prasībām poligoniem, kas ietvertas šīs direktīvas 1. pielikumā, ir viena, 
kas saistīta ar „attālumiem no poligona robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem, 
ūdensceļiem, ūdenstilpēm un citiem lauksaimnieciskiem vai pilsētas objektiem”. Vienlaikus ir 
jāņem vērā gruntsūdens, piekrastes ūdeņu vai dabas aizsardzības zonu esamība rajonā. 
Poligons tikai tad var būt atļauts saskaņā ar direktīvas noteikumiem, ja šie raksturlielumi ir 
izpildīti, norādot, ka poligons nerada nopietnus draudus videi.

Iestādēm ir pienākums mazināt traucējumus un apdraudējumu, kas rodas no poligona smaku 
un putekļu izplatīšanās, vēja aiznestu materiālu, trokšņa un satiksmes, putnu, kaitēkļu un 
insektu dēļ.

Pēc komitejas pieprasījuma Eiropas Komisija jau iepriekš bija saņēmusi informāciju no AK 
iestādēm 2006. gada rudenī par precīziem nosacījumiem, ar kādiem atļauja tika piešķirta, un 
papildu paziņojumus par to, ka tuvākā dzīvojamā zonā ir „180 – 200 metru attālumā no 
tuvākajiem atkritumu sagulumiem”. Viņi arī atkārtoti apstiprināja, ka šajā teritorijā ir 
nepieciešams poligons, sakot, ka tajā pašlaik ir tikai četri poligoni. 2006. gada novembrī 
komiteja saņēma detalizētu vēstuli no Geitshedas pilsētas padomes1, kas arī sniedza plašu 
novērtējumu un minēja iemeslus, kāpēc plānošanas atļaujas piešķiršana bijusi likumīga, kā arī 
kāpēc vietējās apkārtnes vide nav materiāli apdraudēta.

Nākamajos divos gados Lielbritānijas iestādes un Apvienotās Karalistes Vides aģentūra 
iesniedza papildu informāciju attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju un komitejas locekļu sīki 
izstrādātiem jautājumiem saistībā ar gruntsūdeņiem, sūknēšanas darbību šajā vietā, zem 
poligona esošā dīķa stāvokli un ūdens nesējslāņu tuvumu. Pamatojoties uz saņemto detalizēto 
informāciju un pēc hidroģeoloģiskā pārskata vides novērtējumā, Eiropas Komisija uzskatīja, 
ka konceptuālais vietas modelis izskatās direktīvai atbilstošs.

Tomēr detalizētā papildu analīze, kuru veica lūgumraksta iesniedzēji, liecināja par pastāvīgām 
pretrunām, un tādēļ, ņemot vērā valdošās šaubas, priekšsēdētājs pieņēma ielūgumu apmeklēt 
šo teritoriju un tikties ar visām ieinteresētajām pusēm.

Tikšanās ar iesniedzējiem un vietējiem iedzīvotājiem Crookhill pamatskolā, Bleidonā

Sanāksmē piedalījās ap trīsdesmit vietējo iedzīvotāju, tostarp lūgumraksta iesniedzēji, un 
kādu laiku viņi veltīja, lai aprakstītu savu pieredzi kopš jaunā poligona atklāšanas. Viens vai 
divi no klātesošajiem vecākiem cilvēkiem īsi pastāstīja par šīs teritorijas vēsturi un tās saikni 
ar bijušo kalnraktuvju rūpniecību un ar daudzajiem smilšu un grants karjeriem šajā apkaimē. 
Tajā ir daudz pazemes tuneļu un eju. Kalnrūpniecība, kas bija galvenā saimnieciskā darbība 
vairākām paaudzēm, ir ietekmējusi pazemes slāņus un pazemes ūdens plūsmas. Pēc vietējo 
iedzīvotāju teiktā, pazemes tuneļiem sabrūkot, daļa teritorijas ir pakļauta arī periodiskai 
iegrimšanai. Cilvēki minēja, ka dažos dārzos parādās avoti, kas tur nekad iepriekš nav bijuši, 
bet citur apkārtnē lielāki un mazāki strauti pazūd.

                                               
1 Vēstule un pielikumi no Attīstības un uzņēmumu grupas direktora Derek Quinn, 2006. gada 15. novembris.
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Tika teikts, ka Raitonā un Bleidonā dzīvo aptuveni trīs tūkstoši cilvēku gājiena attālumā no 
poligona; daļā šī attāluma ir atpūtas vieta, un daļā ir dažas aizsargājamo tauriņu un augu 
sugas. Vietējo skolas rotaļlaukumu (blakus sanāksmes vietai) bijis periodiski jāslēdz vai nu 
tādēļ, ka no poligona nākusi spēcīga smaka, vai tādēļ, ka rotaļlaukumu un ēkas apsēdis liels 
daudzums kaiju. Kukaiņi, jo īpaši dažāda veida mušas, mudž šajā teritorijā un, šķiet, it izturīgi
pret insekticīdu aerosoliem. Daudzi cilvēki sanāksmē pauda bažas par savu bērnu veselību, 
kuri regulāri cieš no dažāda veida slimībām un traucējumiem, kuri, pēc viņu domām, ir saistīti
ar to, ka darbojas jaunais Path Head poligons un citi atkritumu poligoni šajā teritorijā, kas 
atrodas Raitonas tuvumā.

Bažas tika izteiktas par atkritumu poligona vietas stabilitāti, ņemot vērā, ka tur divi ciemati 
atrodas zem poligona līmeņa, — Stella, no kuras mazā upīte saņēmusi savu nosaukumu, un 
Hedžfīlda. Dažiem bija bažas par iespējamiem dubļu lavīnu draudiem, ja ūdens līmenis 
celsies pēc stiprām lietusgāzēm, kas nav nekas neparasts šajā teritorijā. Citi bija vairāk 
noraizējušies par riskiem, ko izraisa ūdens apgādes piesārņojums, lai gan izgāztuvē ir 
izbūvētas gruntsūdeņu notekas, un poligona īpašnieki pastāvīgi izsūknē no tās ūdeni.
Lūgumraksta iesniedzējiem parādīja fotogrāfijas, kurās bija redzams, ka lagūnas līmenis ir pie 
poligona pamatnes.

Braucot apkārt izgāztuves teritorijai, bija iespējams pārbaudīt daudzus lūgumraksta 
iesniedzēju apgalvojumus, kā arī pārliecināties par māju tuvumu Stārgeitas izgāztuves 
perimetra žogam turpat ceļa otrā pusē. Īpašas drenāžas sistēmas ir izbūvētas gar ceļu uz 
rietumu pusi no Stārgeitas, lai novirzītu ūdeni no tuvumā esošā dīķa, kas atrodas daudz 
augstākā līmenī nekā Path Head poligona laukums. Objekta teritorijas austrumu pusē pāri
ceļiem Stella Lane un Hexham Old Road plūst liels ūdens daudzums papildus tam, kas tiek 
novirzīts Starbekas upītē. Tālāk pāri laukam un lauksaimniecības zemei ciemata malā atrodas 
ūdens dzirnavas. 

Geitshedas mazpilsētas apkārtnes padome (Metropolitan Borough Council)

Tiekoties ar padomes augstākajām amatpersonām un Vides aģentūras pārstāvjiem bija iespēja 
uzdot daudzos lūgumraksta iesniedzēju jautājumus. Pēc īsas sākotnējās, diezgan nervozās 
vārdu pārmaiņas amatpersonas bija patiešām ļoti izpalīdzīgas, sniedzot atbildes un papildu 
vispārīgu informāciju par vietas izvēli un nepieciešamo izpētes apjomu, lai nodrošinātu tās 
drošību. Padomes juridiskais departaments arī bija ļoti labi informēts par noteikumiem, ko 
paredz ES direktīvas, un par to ietekmi uz vietējo politiku.

Interesanti, ka izgāztuvju darbība šajā teritorijā nepārprotami iekļauta lielākā atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijā, liekot uzsvaru uz nepieciešamību pārstrādāt sadzīves atkritumus. 
Tikai 26 % atkritumu pašreiz otrreizēji pārstrādā Geitshedas, South Tyneside un Sunderland
rajonā, un partnerību starp trim pašvaldību padomēm būtiski palielināt šo skaitli ļoti veicināja 
mērķis panākt 50% pārstrādi līdz 2020. gadam. Tika arī atzīts, ka rajonam sāka trūkt 
poligoniem piemērotu platību, un situācija attiecībā uz Path Head vietu pēc vispārējā 
novērtējuma bija atbilstoša. Path Head poligonu paredzēts slēgt 2017. gadā.

Atvērto raktuvju un karjeru vēsture Raitonas teritorijā un ģeoloģiskā izpēte, pēc amatpersonu 
teiktā, padara to par piemērotu vietu poligona darbībai. Amatpersonas atzina, ka ilgstoši 
pastāv ūdens problēma, un teica, ka regulāri tiek pētīts gruntsūdeņu stāvoklis un ņemti 
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urbuma rādījumi, lai uzraudzītu situāciju, cik precīzi vien iespējams. Tās atzina, ka korektīvi 
pasākumi būs nepieciešami arī turpmāk, lai mazinātu problēmu. Tomēr tās uzskata, ka šīs 
grūtības ir samērā pārvaldāmas un ka tās nedrīkst apdraudēt vietējos iedzīvotājus.

Amatpersonas mūs informēja, ka pēdējos divos gados ir modernizēta smaku pārvaldība, tomēr 
atkal atzina, ka tā patiešām ir problēma, kuru tās mēģina atrisināt ar poligona operatoriem. 
Stiprais vējš iepriekšējā gada rudenī radīja grūtības, aizpūšot atkritumus prom no poligona, 
bet ir uzstādīti papildu tīkli, lai šādi gadījumi neatkārtotos.

Nepārtrauktā sūknēšana nodrošina to, ka nebūs piesārņojuma riska poligona gruntsūdens 
līmeņa celšanās dēļ, pret to aizsargā arī poligona māla pamatne un membrānas odere, ko 
pārbaudījusi Vides aģentūra. Dzeramo ūdeni ņem no upes, un dzeramā ūdens apgādei 
neizmanto būtiskus ūdens nesējslāņus.

Padomes amatpersonas norādīja, ka tās bija veikušas ietekmi mazinošus pasākumus, lai vēl 
vairāk aizsargātu iedzīvotājus Stārgeitas rajonā, jo tie ir vistuvāk Path Head poligonam, un 
putnu, piemēram, krastu čurkstes, dabisko vidi. Tika iesniegti papildu dokumenti par vides 
aspektiem un ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas veikti vai plānoti, kā arī sarakste ar 
Sabiedrības veselības iestādes direktoru, kas arī reaģēja uz paustajām bažām.

Vietējās pašvaldības padomes pārstāvji pievienojās sanāksmei, kurā piedalījās arī Eiropas 
Parlamenta deputāte Fiona Hall un deputāta Martin Callanan parlamentārā asistente. Viņas
izteica savas bažas par Path Head poligona ietekmi un arī norādīja uz vecāko, jau slēgto
poligonu kumulatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kuri dzīvo šajā rajonā.

Pēc amatpersonu teiktā Path Head poligonu pārvalda saskaņā ar vismodernākajiem un 
stingrākajiem standartiem, un tas tā noteikti nebija daudzu vecāko poligonu gadījumā, kuros 
nebija iespēju izmantot pašreizējās metodes vai praksi. Amatpersonas atkārtoti apgalvoja, ka 
pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu vietējās kopienas drošību pret iespējamu inficēšanos no 
vecākiem poligoniem. Tika minēti deviņpadsmit objekti, no kuriem četri pašlaik ir atvērti.

Atgriežoties pie jautājuma par gruntsūdeņiem un ietekmi uz šīs vietas stabilitāti, ja to līmenis 
turpinātu celties, atbilde bija, ka stabilitātes faktoru šajā vietā pastāvīgi uzrauga. Tas tomēr 
nav spējis līdz šim pārliecināt vietējos iedzīvotājus, un gan Fiona Hall, gan daļa klātesošo 
vietējās padomes pārstāvju apšaubīja domu vispār piešķirt plānošanas atļauju, ņemot vērā to, 
ka ūdens problēma šajā rajonā saglabājas.

SITA Environment Ltd. vadītā vizīte uz Path Head poligonu

Gan teritorijas, gan poligona vadītājs sniedza izsmeļošas atbildes uz delegācijas uzdotajiem 
jautājumiem un paskaidroja 2005. gada augustā piešķirtās IPPC atļaujas prasības, apstiprinot, 
ka poligons paredzēts nebīstamiem mājsaimniecības atkritumiem. Poligonu atklāja 2007. gada 
februārī, un 2008. gadā piešķirtās atļaujas izmaiņas noteica pieļaujamo emisiju līmeni. 
Nekāda pieauguma nav bijis attiecībā uz apsaimniekoto atkritumu apjomu šajā poligonā. Ir 
izveidota Sadarbības komiteja ar vietējo pašvaldību un Vides aģentūru, un tiek uzturēts 
sūdzību reģistrs. 2008. gadā reģistrētas 90 sūdzības.

Ja sūdzības ir pamatotas, kā tas bija gadījumā ar problēmu par īpaša veida mušām, kas 



PE423.735v01-00 6/7 DT\778722LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ievērojami traucēja vietējo kopienu, tika veikts pasūtījums speciālistu kompānijai, lai 
atrisinātu šo problēmu. Visi darbinieki šajā poligonā ir izgājuši kaitēkļu kontroles apmācību
kursu. Pastāv arī aktīva putnu pārvaldības programma, lai novērstu to barošanos šajā vietā, un 
delegācija redzēja lielu linumu, kas uzlikts uz pārvietojamiem celtņiem. To nolaiž uz vienu 
mēnesi, lai varētu pārvietot darbību no viena laukuma uz nākamo.

(Tieši cik daudz parādes dekorāciju bija veikts pirms poligona vizītes, ir minams jautājums, 
ko pastiprina dezodorantu izsmidzināšana ap poligona administrācijas biroju.)

Poligona apsaimniekotāji apstiprināja, ka nav bijušas nekādas problēmas, kas saistītas ar šīs 
vietas stabilitāti. Tika demonstrēta divu lagūnu virszemes ūdens drenāža, un delegāciju 
informēja par sūknēšanu no vienas lagūnas uz otru, tomēr 24 stundu sūknēšana vairs nebija 
vajadzīga, un arī sūkņi nebija vajadzīgi nepārtraukti Delegāciju informēja, ka 2009. gada 
februāra beigās paredzēts hidroloģiskā riska novērtējuma pārskats, bet tiek pētīts tikai šis 
viens jautājums par virszemes ūdeņiem, un gruntsūdeņu problēma tika noliegta.1 Infiltrāts, 
viņi piebilda, poligonā ir norobežots tvertnēs.

Secinājumi un ieteikumi

Argumenti par gruntsūdeņu esamību ir sarežģīti, un diemžēl vizītes laikā nebija iespēju izdarīt 
skaidrus secinājumus šajā ziņā. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka skaitļi, kas ietverti 
2004. gada novembra hidroģeoloģiskā riska novērtējumā norāda, ko arī apliecina viņu 
novērotās straumes un ūdens sūkšanās uz brīvajām vietām, ka gruntsūdens līmenis ir 
19 metrus virs zemākā atkritumu saguluma. Tas varētu būt pamatots riska novērtējuma 
ziņojumā pirms licences piešķiršanas, kur atzīts, ka „seklo gruntsūdeņu izplūde karjerā būtu 
jāvērš uz Stella Beck vienā posmā, lai gan šobrīd tie ietek karjera lagūnā”.

Gateshead iestādes un Vides aģentūra apgalvo, ka poligonā ir uzstādītas gruntsūdeņu notekas, 
lai izvairītos no inficēšanās, un visas atliekas un izskalojumi būtu pilnībā jānorobežo poligona 
iekšienē. Līdz ar to var teikt (un jaunākais riska novērtējuma apskats to apstiprinās), ka ir 
veikti pasākumi, lai novērstu virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu iekļūšanu poligonā 
apglabātajos atkritumos.

Novērojot poligona darbību apmeklējuma laikā, gūts iespaids, ka tas ir kārtīgs, labi pārvaldīts 
poligons, kas atbilstoši aprīkots, lai izpildītu Atkritumu poligonu direktīvas prasības.

Poligona vadība pilnībā apzinās savus pienākumus un ir izveidojusi, vai vismaz piedalījusies,
sadarbības sanāksmēs ar vietējās kopienas pārstāvjiem un Vides aģentūru. Šāda sadarbība, kā 
arī objektīvas gan pozitīvas, gan negatīvas informācijas par poligonu plaša publicēšana un 
izplatīšana vietējā līmenī ir būtiska. Neskatoties uz to, bija vienlīdz skaidrs, ka poligona 
vadītāji bija nodrošinājuši, ka poligons un apkārtējās teritorijas bija sagatavotas parlamentārai 
vizītei dažās dienas pirms tās, un būtu nepareizi neatzīmēt šo faktu. Vietējie cilvēki norādīja, 
ka tas tā ir, un ka šādas uzkopšanas darbības nenotiek pārāk bieži.

Poligonu atrašanās dzīvojamo rajonu tuvumā nav jāveicina, un tas ir veselā saprāta jautājums.

                                               
1 Tas ir pretrunā Vides aģentūras viedoklim, kā apgalvo iesniedzēji 2008. gada 13. janvāra vēstulē, „ka ūdens 
poligona brīvajās vietās ir gruntsūdens un lietus ūdens maisījums”, citējot šajā sakarā sanāksmes protokolu.
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Tomēr Atkritumu poligonu direktīva pati par sevi ir ļoti vāja un neprecīza attiecībā uz šo 
jautājumu, jo tā tikai apgalvo, ka „Izvēloties vietu poligonam, jāievēro šādi nosacījumi: a) 
attālumi no poligona robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem...”.

Novērojums, ka tuvākās mājas pie Stārgeitas bija ne vairāk kā 100 metrus no poligona 
perimetra un ka Runhead īpašums un Cushy Cow Lane neatrodas daudz tālāk, parāda 
problēmas raksturu, jo parlamenta delegācijai ir skaidrs, ka šīs mājas atrodas pārāk tuvu un ka 
tie, kuri apstiprināja poligona vietu, ir pietiekami labi apzinājušies, ka nepatīkamas sekas būs 
neizbēgamas. Vēl ir jāpierāda, vai nepatīkamās sekas ietekmē sabiedrības veselību, un 
delegācija ir apsvērusi nepieciešamību pēc pētījuma. Katrā ziņā poligona tuvums kopā ar 
regulāru nepatīkamu smaku un putekļu piesārņojumu, paaugstina stresa līmeni šajā rajonā un 
lielā mērā ietekmē iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Šajā posmā, kad Path Head poligons ir pilnībā funkcionējoša atkritumu izgāztuve, ir iluzori 
iedomāties, ka to varētu slēgt pirms paredzētā datuma. Pirmkārt, ir īpaši žēl, ka šo poligonu 
ierīkoja dzīvojamā rajona un skolas tuvumā. Bet vismaz saskaņā ar ES tiesību aktiem nebija 
skaidri noteiktu pienākumu rīkoties citādāk, un vietas vēsture un ģeoloģija, bez šaubām,
predisponē šīs vietas izvēlei, neskatoties uz daudziem citiem bijušiem un esošiem poligoniem, 
kas atrodas apdzīvotajā rajonā — šo poligonu kumulatīvā ietekme arī ir ņemta vērā.

Paturot prātā šos apsvērumus un ņemot vērā rakstisko un mutisko dokumentāciju un saņemtos 
pierādījumus, ir ieteicams, ka:

1. iestādes nodrošina biežāku, rūpīgāku un regulārāku teritorijas tīrīšanu, īpaši 
koncentrējoties uz dabiski neaizsargātām vietām, piemēram, skolām un atpūtas 
vietām; 

2. Vides aģentūra regulāri veicina un publicē informāciju vietējai kopienai par gaisa 
piesārņojuma līmeni un citiem poligona darbības zinātniskās uzraudzības rezultātiem, 
tostarp par gruntsūdens līmeni;

3. tiek veikti īpaši pasākumi, lai pastiprinātu poligona stabilitātes novērošanu tieši blakus 
aizsprosta vietai virs Star Beck, tādējādi atkārtoti apliecinot vietējiem iedzīvotājiem
zemes nogruvumu riska samazināšanu;

4. turpmākajās Atkritumu poligonu direktīvas pārskatīšanas reizēs atbildīgā Eiropas 
Parlamenta komiteja nodrošina konkrētāku prasību noteikšanu attiecībā uz dzīvojamo 
un atpūtas zonu tuvumu atkritumu poligoniem.


