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Tárgy: Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező anyagokkal 
szennyezett területek ellen” nevében benyújtott 0944/2004. számú, 7 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv 
végrehajtásának az Egyesült Királyság általi állítólagos elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság elmulasztotta megfelelően 
végrehajtani a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelvet. Például az Egyesült 
Királyság hulladéklerakókról szóló rendelete 2002-től kizárná a meglévő hulladéklerakókat az 
uniós irányelvben megállapított lényeges követelmények teljesítése alól, mint például az alól, 
hogy mesterséges szigetelőrendszerekkel megakadályozzák annak a területnek a 
környezetszennyezését, ahol a hulladéklerakót létesítették. Ezenkívül az Egyesült Királyság 
rendelete az európai uniós irányelvvel szemben nem tiltaná meg, hogy a hulladéklerakókat 
geológiailag instabil környezetben helyezzék el. Ennek következtében az Egyesült 
Királyságban jelenleg működő összes hulladéklerakó használati engedélyt kapott, tekintet 
nélkül arra a veszélyre, amelyet a petíció benyújtója szerint az emberi egészségre és a 
környezetre jelentenek. A petíció benyújtója a Houghton Quarry hulladéklerakót említi 
példaként. Felhívja az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a vonatkozó uniós irányelveket alkalmazzák Houghton Quarry tekintetében, és követeli 
a hulladéklerakó bezárását, amennyiben nem felel meg az említett követelményeknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. november 30.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az északkelet-angliai Houghton-le-Spring 
hulladéklerakó további működésével kapcsolatban. A Bizottság ismeri a telepet, mivel több 
éven keresztül vizsgálta a petíció benyújtójának állításait. E vizsgálatok során a Bizottság 
kétszer kapcsolatba lépett a brit hatóságokkal arra kérve azokat, hogy fűzzenek 
megjegyzéseket az elhangzott állításokhoz. A brit hatóságok válaszoltak a kérésre, és második 
válaszukban rendelkezésre bocsátották a talajvíz minőségére vonatkozó monitoring adataikat. 
A Bizottság értékelte a petíció benyújtója és a brit hatóságok által benyújtott adatokat, és 
megállapította, hogy nem talált elegendő bizonyítékot a közösségi jog megsértésére, 
következésképpen nem rendelheti el az EK-Szerződés 226. cikke értelmében a jogsértési 
eljárás megindítását a petíció benyújtójának kérése szerint. 

A petíció benyújtója az európai ombudsmanhoz is fordult azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak 
számára hozzáférést a panaszhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. A panasz lezárása óta a 
petíció benyújtójának rendelkezésére bocsátották a nyilvántartásba vett panaszához 
kapcsolódó, a brit hatóságok és a Bizottság között folytatott levelezés másolatát, ezenbelül az 
Egyesült Királyság által benyújtott monitoring adatokat. Ezt követően az ombudsman lezárta 
a vizsgálatot (ref. 3381/2004/TN), mivel úgy ítélte meg, hogy Sheila Ellis hozzáférés iránti 
kérését már teljesítették.  

Ezenkívül a petíció benyújtója tájékoztatta a Bizottságot, hogy a telep új engedélyt kapott a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 
96/61/EK tanácsi irányelv1 alapján egy konzultációs eljárást követően, amelybe a petíció 
benyújtóit is bevonták. A Bizottság, miután további levelezést folytatott a telepről a petíció 
benyújtójával, 2005 októberében egy találkozó keretében megvitatta az esetet a brit
hatóságokkal, és további tájékoztatást kért a telep működésével kapcsolatban, a közvetlenül a 
petíció benyújtója által e további levelezés során küldött információk alapján. E találkozót 
követően a hatóságok kiegészítő információkat nyújtottak be írásban. Miután a bizottsági 
szolgálatok áttekintik a továbbított terjedelmes műszaki dokumentációt, a Bizottság abban a 
helyzetben lesz, hogy ismét állást foglaljon az ügyben. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. március 28.

A Bizottság e petícióra adott korábbi válaszát és az Egyesült Királyság hatóságaival 2005 
októberében tartott találkozót követően az Egyesült Királyság hatóságai további tájékoztatást 
nyújtottak a petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. 

Az Egyesült Királyság megpróbált egyenként választ adni a hulladéklerakó működésével 
kapcsolatban tett állításokra. A működés megkezdése előtt végzett talajvízvizsgálat 
eredményeivel kapcsolatos kérdésre az Egyesült Királyság hatóságai megjegyezték, hogy a 
működés megkezdése előtti auditjelentést 1997. január 23-i dátummal a Biffa Waste Services 
készítette. A jelentés azt állapította meg, hogy a hulladéklerakó működésének megkezdése 
előtt enyhe mértékű nehézfém-szennyeződés volt jelen a talajvízben, azonban rámutattak arra, 
hogy ez a dolomitkőzetben végzett fúrásoknak volt betudható, amely kőzet nehézfémeket 
tartalmazhatott. 

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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Az Egyesült Királyság hatóságai által a telep körüli furatokkal kapcsolatban adott tájékoztatás 
szerint a telep első engedélyezésekor ezek helyéről a Tyne és Wear folyók 
hulladékszabályozó hatóságával (Tyne and Wear Waste Regulation Authority) és a Nemzeti 
Folyófelügyeleti Hatósággal (National Rivers Authority) folytatott konzultáció, majd ezt 
követően 2001 októberében a Környezetvédelmi Ügynökséggel (Environment Agency) 
folytatott konzultáció alapján döntöttek. A szennyezésmegelőzési és -csökkentési (PPC) 
engedély iránti kérelemmel kapcsolatban 2004 augusztusában független környezeti 
kockázatértékelést végeztek, és jegyzőkönyvet vettek fel a telepen fúrandó további furatok 
elhelyezésére vonatkozóan. Az Egyesült Királyság hatóságai által nyújtott tájékoztatás szerint 
az üzemeltető havonta elvégzi a talajvízminták elemzését, miközben a Környezetvédelmi 
Ügynökség is évente legalább egyszer ellenőrzi a telepet, ami kiterjedhet talajvízminták 
vételére és vizsgálatára is. 

A petíció benyújtójának arra vonatkozó kérdésével kapcsolatban, hogy határesetnek minősülő 
veszélyes hulladékokat (pl. szennyezett ruhadarabokat) vesznek át a telepen, az Egyesült 
Királyság hatóságai válaszukban kifejtik, hogy a PPC-engedélyben szereplő engedélyezett 
hulladékok jegyzékében nincs utalás a határesetnek minősülő veszélyes hulladékokra. 
Ezenkívül azt állítják, hogy a Környezetvédelmi Hatóság nem tud arról, hogy ilyen tételeket 
vennének át a telepen. Mivel a telep nem vehet át veszélyes hulladékot, tájékoztatásuk szerint 
így nem alakították ki a veszélyes hulladékok elemzési követelményeit, illetve eljárásait sem. 
Azonban az Egyesült Királyság hatóságai által nyújtott tájékoztatás szerint a telepre beérkező 
hulladékot ellenőrzik, hogy megfelel-e az engedély feltételeinek: zártláncú tévén kísérik 
figyelemmel a hulladék beérkezését a mérleghídra, ezután a gépkezelő lerakáskor ellenőrzi a 
hulladékot, majd ezt követően a hulladék szétterítésekor még egy ellenőrzést végeznek.

Azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a telepen a furatokat további független szakértői 
vizsgálatnak vessék alá, az Egyesült Királyság hatóságai megerősítették, hogy a 
Környezetvédelmi Ügynökség mérlegelését követően megállapodnak majd abban, hogy a 
közeljövőben elvégzik a telep körüli talajvíz független elemzését. Amint a Bizottság újabb 
információkat kap az elemzés eredményeiről, ismét állást foglal az ügyben. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. július 3.

A Bizottság e petícióra adott korábbi válaszát követően az Egyesült Királyság hatóságai 
további információkat nyújtottak a petíció benyújtója által javasolt furatellenőrzés kérdésével 
kapcsolatban.

Azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a telepen a furatokat további független szakértői 
vizsgálatnak vessék alá, az Egyesült Királyság hatóságai jelezték, hogy a Környezetvédelmi 
Ügynökség mérlegelését követően 2006 júniusának közepén megkezdték a telep körüli 
talajvíz független elemzését. 

Az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztatták a Bizottságot, hogy a British Geological 
Survey független tanácsadó céggel kötöttek szerződést a telepen található furatokból történő 
talajvízminta-vétel ellenőrzésére, valamint azt követően a minták laboratóriumi vizsgálata 
alapján egy mindenre kiterjedő auditjelentés elkészítésére. Az Egyesült Királyság hatóságai 
jelezték, hogy az auditjelentés végleges változata várhatóan 2006 augusztusára készül el. 
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Amint a Bizottság újabb információkat kap az elemzés eredményeiről, abban a helyzetben 
lesz, hogy ismét állást foglaljon az ügyben.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. december 12.

A petícióra adott előző bizottsági választ követően a brit hatóságok benyújtották a területen 
található furatokból vett talajvízminták laboratóriumi elemzésének eredményeiről szóló 
auditjelentés másolatát (a másolat csatolva). A jelentés következtetései (37. oldal) 
megállapítják, hogy a talajvízre vonatkozó vizsgálati eredmények és a korábbi megfigyelések 
eredményei alapján a hulladéklerakó nem gyakorol mérhető hatást a talajvíz minőségére. 
Mindazonáltal a J2 furat környékén kimutattak némi szennyeződést a talajvízben. A jelentés a 
7.1. pontban részletesen felsorolja a szennyezés lehetséges forrásait: a közeli kavicslerakati és 
trágyafeldolgozó területről származó szennyező anyagok; ület alátámasztására szolgáló, 
vastag rétegű potenciálisan szennyezett mesterséges talaj; a gyom- és rovarirtó szerek 
lehetséges használata a területtől északra fekvő mezőgazdasági művelés alatt álló földeken; az 
A690-es út közelsége, amelynek sózása miatt fordulhat elő szennyeződés. A jelentés (a 9. 
pontban) összefoglalja a jövőbeli megfigyelési-ellenőrzési módszerek javítására vonatkozó 
javaslatokat.

A Bizottság a J2 furat területén kimutatott szennyeződés elszivárgásának lehetséges 
veszélyeiről további tájékoztatást, valamint megerősítést kért a brit hatóságoktól arra 
vonatkozólag, hogy a terület kezelője alkalmazza az ajánlásokat. Amint a Bizottság megkapja 
ezt a tájékoztatást, friss információkkal tud majd szolgálni a bizottság számára.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petícióra adott korábbi válaszát követően a Bizottság konkrét kérdéseket intézett a brit 
hatóságokhoz a hulladéklerakó működésével kapcsolatban, különös tekintettel a 
következőkre: a telepről származó gázkibocsátások észlelése; az az időtartam, ameddig 
várhatóan folytatódik a hulladéklerakás a helyszínen; a telep lezárására vonatkozó program és 
a helyszín stabilitásával kapcsolatos aggályok, különös tekintettel a telep déli határánál 
kialakult hasadékra.

A brit hatóságok ezt követően válaszoltak a megkeresésre, és információkkal szolgáltak a 
konkrét kérdésekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében – néhány esetben – további 
tájékoztatásra is szükség lesz. A petíció benyújtója ezenkívül tájékoztatást adott a 
Bizottságnak a telep működését, valamint az ott elhelyezett hulladék természetével 
kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést illetően. Ennek eredményeként a 
Bizottságnak szándékában áll a szóban forgó kérdések részletesebb megvitatása a brit 
hatóságokkal. Amint a Bizottság tájékoztatást kap az egyes kérdésekre vonatkozóan, 
naprakész információkkal tud majd szolgálni.

Melléklet: Jelentés: „A talajvíz vizsgálata a Houghton Quarry hulladéklerakó helyszínén”

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság a 2010. végi tömbösített ülésén ismét felhívta a brit hatóságok figyelmét erre a 
petícióra.  A Bizottság különösen azt kérte, hogy tisztázzanak a petíció benyújtói által 
felvetett néhány fontos kérdést. 
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A brit hatóságok korábban arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy ideiglenes zárlatot rendeltek 
el a hulladéklerakó négy platformjából három lezárásával. A panaszosok arról tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy az 1. platform 2010 júliusában még mindig csak részlegesen volt lezárva, a 
3. platform lezárását 2010-ben még elő sem irányozták, az 1. és a 2. platform tetején pedig 
jelentős mértékű hulladéklerakás volt folyamatban. 

A brit hatóságok kifejtették, hogy a hulladéklerakó lezárásának elmaradása jogos aggodalmat 
váltott ki a helyi lakosok körében. A Környezetvédelmi Ügynökség aktívan törekedett annak 
elérésére, hogy a hulladéklerakót mihamarabb lezárják. A hulladéklerakó 2. szakaszát 
ideiglenesen lezárták, azonban a telep ezen részének oldalirányú lejtése nem tette lehetővé a 
végleges lezárást. Az 1. szakasz lezárása 2010 végéig volt esedékes. Ez idő alatt az egész 
telepen hulladéklerakó-gázok kitermelése volt folyamatban. Ezenfelül a telepet bevonták a 
hulladéklerakókban keletkező gázok nemzeti szintű ellenőrzésébe, és egy csoport ellenőrizte a 
telepet. Az értékelés 2010. december végére volt esedékes, a petíció benyújtóinak pedig 
megígérték, hogy kapnak egy másolatot az értékelésből. A telep sikeres lezárását prioritássá 
tették, ami csökkentené a telepről kiszivárgó szagokat, a hulladékot és az onnan származó 
élősködők okozta kellemetlenségeket. 

A petíció benyújtói ezenfelül aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy a 
hulladéklerakó telepen a csurgalékvíz szintje a szigetelőfal fölött van, és az 2009 óta mind a 
mai napig folyamatosan átszivárog a víztartó kőzetrétegbe. A petíció benyújtóinak állítása 
szerint az üzemeltető nagy mennyiségű vizet pumpált a telepre a víztartó rétegekből, hogy az 
ellenőrző furatokból a szennyvízcsatorna-rendszerbe mossa a szennyező anyagokat. A brit 
hatóságok kifejtették, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség az eset kapcsán épp most 
vizsgálja a talajvíz állapotát azzal a céllal, hogy adott esetben eljárást indítson a telep 
üzemeltetőjével szemben. 2009 őszén kimutatták, hogy a furatokban megemelkedett a 
szennyezettség szintje. Az ügyirat előkészítési fázisban van, az üzemeltetőt pedig terheltként 
kihallgatták. 

A petíció benyújtói aggodalmuknak adtak hangot amiatt is, hogy az üzemeltető megsértette a 
telepen elhelyezett hulladék szintjére vonatkozó előírásokat is, mivel az helyenként nagyon 
magas. A petíció benyújtója arra is felhívta a figyelmet, hogy eltávolították a telep körüli 
védműveket, ami azzal az eredménnyel járt, hogy megnőtt a telepről kiáramló por 
mennyisége, veszélyeztetve a helyi lakosok egészségét. A brit hatóságok kifejtették, hogy a 
por miatt eddig csak kevés panasz érkezett. Ami a hulladékszint előzetes megállapítását illeti, 
ez a kérdés a Környezetvédelmi Ügynökség által felügyelt integrált környezetszennyezés-
megelőzési és -csökkentési engedélyhez kapcsolódik, amelynek a telep eleget tesz. A 
hulladékszintek utólagos megállapítása és a védmű eltávolításával kapcsolatos kérdések a 
helyi területrendezési hatóság hatáskörét képező területrendezési ügyek körébe tartoznak, és 
ezeket jelenleg vizsgálják. 

A Bizottság friss helyzetjelentést kért a telepről, tekintettel a lezárás terén elért előrehaladásra, 
az előkészítés alatt álló büntetőeljárásra és azon állítás helyi területrendezési hatóság általi 
kivizsgálásának eredményére, miszerint nem tartották be a hulladékszintekre vonatkozó 
előírásokat.

9. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.
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A 2010. december 1-jei, több kérdést átfogó találkozó során kiegészítő tájékoztatást 
nyújtottak a Bizottság számára. E tájékoztatást az Egyesült Királyság hatóságai 2011 
februárjában további információkkal egészítették ki. Erről a Petíciós Bizottság 2011. március 
15-i ülésén – amelyen a petíció benyújtója is részt vett – adtak magyarázatot. Az ülés óta a 
Bizottság felmérte a petíció benyújtója által 2011 márciusában és áprilisában nyújtott 
információkat, és további naprakész tájékoztatást kért a helyzetről a helyi területrendezési 
hatóságtól a telep lezárása és a gázkitermelés, az üzemeltető ellen készülő büntetőeljárás, 
valamint a lerakott hulladék szintjének megfelelőségére vonatkozó vizsgálatok kapcsán. Az 
Egyesült Királyság hatóságai válaszukban elmagyarázták, hogy a telepből 40 000 m2-t mára 
véglegesen, míg további 80 000 m2-t időlegesen lezártak. A gázkitermelési infrastruktúrát 
szintén növelték, és az mára óránként további 300 m3 gázt képes begyűjteni. A tárolt hulladék 
magassága tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették, hogy mielőtt 2010 
szeptemberében az első szakaszon belül elkezdődtek volna a lezárási munkálatok, az 
üzemeltető mérnökei felmérték a telepet a rendezés előtti szintek biztosítása érdekében. 
Megállapították, hogy a telep bizonyos területeken 2 méterrel meghaladta, míg máshol nem 
érte el a megengedett szintet. A telepet ezért átrendezték, az üzemeltető pedig figyelmeztetést 
kapott. A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a rendezés utáni profilt a helyi építésügyi 
hatságnak kell ellenőriznie. Az üzemeltető most köteles felvázolni az építésügyi hatóságnak, 
hogy miként alakítják át a telepet annak érdekében, hogy elérjék a rendezés utáni profilt. 
Ennek részeként az üzemeltető köteles bemutatni egy, a hulladéklerakóban megvalósuló 
rendezésre vonatkozó tudományos értékelést. 

A Bizottságot ezenkívül tájékoztatták a petíció benyújtójának 2011 márciusi újabb állításairól 
is, amelyek szerint a hulladéklerakót ingatag területre építették, amit súlyosbít, hogy az 
illetékes nemzeti hatóság hozzájárult azon jelentős robbantási műveletek engedélyezéséhez, 
amelyeket a telepnek a hulladéklerakó által elfoglalt területen kívüli, illetve az építési és a 
környezetvédelmi engedély által lefedett területen kívüli részén hajtanak végre.  Az Egyesült 
Királyság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az üzemeltető megkapta a Sirius Geotechnikai 
és Környezetvédelmi Kft. (Sirius Geotechnical and Environmental Ltd) által készített 
egészségügyi és biztonsági felmérést, amely a kőbányán belüli, szabadon álló mészkőfalra 
vonatkozott. A felmérés megállapította, hogy a mészkőfal egy szakasza jelentős biztonsági 
kockázatot jelent és sürgős fellépést igényel. Az üzemeltető ezért egy egyszeri robbantásos 
műveletet javasol. Ezt a kérdést az építésügyi hatósággal, Sunderland városi tanácsával is 
megvitatják, mivel a kérdés nem tartozik a környezetvédelmi ügynökség által kiadott 
engedély hatálya alá. Ha az üzemeltető a területet további hulladéklerakás céljára kívánja 
használni, ehhez másfajta engedélyre lesz szüksége, mivel a jelenlegi engedély nem terjed ki 
az ilyen hulladéklerakóra. 

A petíció benyújtójának azon panaszával kapcsolatban, miszerint a telepről származó, a 
talajvízbe kerülő csurgalékvízben található ammónianitrogén jelenleg megfigyelt szintje 
megközelíti a 16 mg/l szintet, ami a 0,5 mg/l megengedett szint harmincszorosa, az Egyesült 
Királyság hatóságai elmagyarázták, hogy ez a megállapítás helytálló. Az Egyesült Királyság 
hatóságai kifejtették, hogy véleményük szerint ez egy ideiglenes bekötőútnak tudható be, 
amely egyfajta szennyező útvonalként működött, és amelyet az üzemeltető 2010 októberében 
felszámolt. Az út megszüntetését a környezetvédelmi ügynökség figyelemmel kísérte, és 
mintákat vett annak meghatározása érdekében, hogy szükség van-e eljárás indítására az 
üzemeltetővel szemben az engedéllyel kapcsolatos feltételek be nem tartása miatt. Továbbra 
is fontolgatják egy esetleges eljárás megindítását ezen az alapon. Az Egyesült Királyság 
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hatóságai emellett kifejtették, hogy az üzemeltető köteles volt eltávolítani a szennyezett vizet 
egy mára teljes mértékben üzemelő, erre a célra szolgáló kinyerési furat létesítésén keresztül. 
Előírták emellett két további ellenőrző furat kialakítását a hulladéklerakó telep és az 
emelkedőn lejjebb elhelyezkedő furatok között. Az erre vonatkozó, folyamatban lévő munkát 
a teleptulajdonos hozzáférésével kapcsolatos nézeteltérések lassították, azonban az ügy mára 
megoldódott azzal, hogy elkészültek a kiegészítő ellenőrzésre szolgáló új furatok. 

Az Egyesült Királyság hatóságai végül arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy július 8-án 
bírósági tárgyalást tartottak az üzemeltető ellen folyó eljárás ügyében. Az eljárást az 
engedélyezési feltételek 2009 novembere és 2010 márciusa közötti – a telepről származó 
szagok kapcsán történő – megsértése miatt indították. Az üzemeltetőt bűnösnek találták a 
környezetvédelmi engedélyben foglalt feltételek megsértésében, és 27 000 £ bírságot szabtak 
ki rá.

A telepen folyamatban lévő értékelésekre tekintettel a Bizottság továbbra is figyelemmel 
kíséri a telepen zajló fejleményeket annak biztosítása érdekében, hogy befejezzék a telep 
lezárását és a gázbegyűjtést, valamint megoldódjék a zavaró szaghatás és a talajvíz 
szennyezésének problémája. A telephez közeli instabil szikla problémájának megoldása 
tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy ez nem vonja maga után az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok megsértését.

10. A Bizottságtól kapott válasz (REV. VII.): 2012. március 16.

A legutolsó tájékoztatás óta a brit hatóságok a 2012. januári találkozón további információkat 
bocsátottak rendelkezésre.

A zavaró szaghatást illetően a Bizottságot úgy tájékoztatták, hogy folyamatosan fedik be a 
területet, és a brit hatóságok szerint ennek révén 2011 nyara óta már jelentősen csökkent a 
beérkező panaszok száma. A petíció benyújtói megerősítették a Bizottságnál, hogy a területre 
valóban több figyelmet fordítanak, bár azt gyanítják, hogy ez csak a működési engedély 
meghosszabbítása érdekében történik. 

A hulladéklerakókban keletkező gázokat, és különösen azt a panaszt illetően, hogy a környező 
ingatlanok tulajdonosait figyelmezették arra, hogy az esetleges gázszennyezés miatt ne 
használják pincéiket, a brit hatóságok kifejtették, hogy erről ők nem tudnak, és e panaszt nem 
támasztja alá semmilyen bizonyíték. 

Az Egyesült Királyság arról is beszámolt, hogy a területrendezési engedély 2012 februárjában 
lejárt, és a működtető további 15 éves hosszabbításért folyamodott, amelyről hamarosan dönt 
a hatóság. A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy az engedély megadásához valószínűleg 
újabb környezeti hatástanulmányt kell készíttetni. 

A brit hatóságok úgy tájékoztatták a Bizottságot, hogy az engedély megváltoztatása 
érdekében a működtető arra irányuló kérelmet nyújtott be, hogy a rendezés előtti szinteket a 
terület többi részén is növelhesse, aminek következtében növekedne a telepre hozott hulladék 
összmennyisége, és a telep további három új, alacsony szennyezésű, nem fertőző, nem 
veszélyes hulladéktípust fogadna be. A kérelem szigorítani kívánja továbbá a 
talajvízszennyezés-ellenőrzési pontok határértékeit. A környezetvédelmi engedély 
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megváltoztatását jelenleg vizsgálják, és a határozatról az összes érdekelt felet tájékoztatni 
fogják. 

A Bizottság arra kérte a brit hatóságokat, hogy fejtsék ki bővebben a talajvízszennyezés 
kérdését, és hogy az hogyan merült fel, mivel a panaszosok szerint a talajvízszennyezést az 
okozza, hogy a hulladéklerakó szigetelésében keletkezett réseken a csurgalékvíz átszivárog. A 
brit hatóságok kifejtették, hogy a talajvízszennyezést a jelek szerint nem a szigetelés hibája, 
hanem a terület harmadik fázisa ideiglenes bekötőútjának kialakítása okozza. A helyreállítási 
munkálatok részeként a környezetvédelmi hatóságok kinyerési furat létesítését írták elő annak 
érdekében, hogy a víztartó rétegből a szennyezett vizet ki lehessen szivattyúzni. A működtető 
arra is rávilágított, hogy egy külső konzultáns és a környezetvédelmi szervek a szivattyúzást 
folyamatosan felügyelik, és az adatokat el fogják juttatni a panaszosokhoz és a Bizottsághoz. 
A Bizottságot arról is tájékoztatták, hogy a környezetvédelmi engedély módosítását követően 
a működtető számára előírták, hogy a következő két hónap során a szennyezés forrásaként 
számontartott területen kívül további furatokat létesítsen annak érdekében, hogy az esetleges 
szennyezés mértékét meg lehessen állapítani, és hogy meg lehessen fékezni a szennyezés 
terjedését. Ezen új előírás végrehajtása a földterület tulajdonosával folytatott tárgyalások 
következtésben késett, de a kérdés mostanra rendeződött. Végezetül a brit hatóságok 
kifejtették, hogy ők a talajvíz-szennyezési ügyet alaposan kivizsgálták, és a végső döntést az 
ügyben hamarosan meghozzák. A brit hatóságokkal folytatott megbeszélést követően a 
panaszosok új információkat tártak a Bizottság elé, amelyek szerint a talajvíz-szennyezés 
eredhet más, a hibás bekötőúttól eltérő, eddig ismeretlen forrásból is. A Bizottság jelenleg 
tájékoztatást vár a brit hatóságoktól erről az újonnan felmerült lehetőségről. 

A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a Houghton-le-Spring-i fejleményeket, és 
várja a kiegészítő tájékoztatást.

11. A Bizottságtól kapott válasz (REV. VIII.): 2012. június 27.

A legutolsó tájékoztatás óta a Bizottság további magyarázatot kért és kapott a brit 
hatóságoktól a petíció benyújtóinak további állításaira vonatkozóan. 

A panaszosok új információkat tártak a Bizottság elé, amelyek szerint a talajvízszennyezés 
eredhet más, a brit hatóságok által állított, a hibás bekötőúttól eltérő, eddig ismeretlen 
forrásból is. A brit hatóságok kifejtették, hogy a környezetvédelmi ügynökség bizonyos ideje 
az M1 furat területén mért értékek alapján az ammónianitrogén túlzott jelenlétére utaló 
bizonyítékokat vizsgálja. 

Sikerült megegyezni a szomszédos fölterület tulajdonosával egy új, az M1 furathoz 
kapcsolódó furat létrehozásáról, a munkálatok pedig azonnal megkezdődnének. Az M1 
furathoz közeli, erre a célra szolgáló, további kinyerési furat (M1a) létesítése megtörtént és az 
folyamatosan pumpál. A brit hatóságok úgy vélik, hogy a hibás bekötőútra és az abból adódó 
talajvíz-szennyezési problémákra a hulladéklerakó megoldást keres. Az üzemeltető ellen az 
okozott szennyezés miatt indított eljárás folytatásaként a Törvényszéki Bíróság (Sunderland 
Magistrates Court) tárgyalásra idézte az üzemeltetőt. A tárgyalást eddig kétszer függesztették 
fel (egyszer szervezett fellépés miatt), a legfrissebb hírek szerint azonban 2012 júniusában 
várhatóan sor került rá. A Bizottság a tárgyalásról további tájékoztatást fog kérni a brit 
hatóságoktól.
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12. A Bizottságtól kapott válasz (REV. IX.): 2013. május 31.

A friss információk 2012. júniusi benyújtása óta a brit hatóságok további információkat 
küldtek. Tájékoztatták a Bizottságot, hogy a hulladéklerakó üzemeltetője elleni eljárás kis 
késedelemmel végül bíróság elé került. Ez a 2008-ban a telepre épített bekötőút által okozott 
talajvízszennyezéshez kapcsolódott. Az üzemeltetőt minden pontban bűnösnek találták és 
összesen hozzávetőlegesen 130 000 font (105 000 font bírság plusz költségek) bírságra ítélték. 
Ezenfelül az üzemeltetőt továbbra is kötelezik a kár helyreállítására, amelyet a szennyezett víz 
telep alóli kinyerése okozott. Az ammónia szintje továbbra is az engedélyezett szint felett van, 
bár most fokozatos csökkenés figyelhető meg. A helyi szervek jelezték, hogy a szennyezett 
víz kinyerését folytatni kell. Ennek eredményeként remélhetőleg egy éven belül elérik az 
ammónia megengedett szintjét. A helyi földtulajdonos ellenállása miatti jelentős késedelmet 
követően egy új, mélyebben fekvő megfigyelőállomást építettek. Az erről a 
megfigyelőállomásról származó eredmények a következő hónapban rendelkezésre fognak 
állni. A brit hatóságok értesítették a Bizottságot, hogy az ivóvíztartó rétegnél mélyebben 
elhelyezkedő mintavételezési pontról származó megfigyelési eredmények azt mutatják, hogy 
az ammónia szintje továbbra is megfelel az ivóvízre vonatkozó követelményeknek. 

A telephely jövőjét illetően a brit hatóságok arról értesítették a Bizottságot, hogy a 
háztartásihulladék-lerakás megszűnt és a hatóságok egy arra irányuló kérelmet kaptak, hogy 
engedélyezzék a telephely további 5 évre szóló működését kizárólag inerthulladék lerakására, 
lehetővé téve ily módon a terület feltöltését és szintbe hozását. Az a tény, hogy a
továbbiakban nem fognak háztartási hulladékot lerakni, csökkenti a helyi lakosság zavaró 
szaghatásnak való kitettségét. A probléma, amellyel a tervezéssel foglalkozó helyi 
tisztviselőknek most foglalkozniuk kell, annak biztosításában áll, hogy a feltöltés következő 
időszaka egyenletes és biztonságos területet eredményezzen, különös tekintettel az előző 
kőfejtési tevékenységek következtében ott fennmaradó sziklás területekre. 

A Petíciós Bizottság 2013. április 25-i ülésén a petíció benyújtói aggodalmukat fejezték ki, 
hogy miközben az inerthulladék lerakására irányuló kérelmet csak 5 évre nyújtották be, egy 
korábbi, továbbra is érvényes kérelem értelmében még 17 éven keresztül folytatódik a 
hulladéklerakás. A petíció benyújtói állítják, hogy a brit hatóságok által a Bizottságnak 
benyújtott információk ezért a legjobb esetben is csak részlegesek. A petíció benyújtói 
továbbá azt állítják, hogy míg a Stoneygate néven ismert ivóvízmegfigyelő-állomáson mért 
ammóniaszintek a megengedett szinten belül lehetnek, a brit hatóságok ezzel kapcsolatosan 
csak részleges információkat nyújtottak be a Bizottságnak, mivel a szivattyútelepet 
mikrobiológiai szennyezés miatt valójában be kellett zárni. A petíció benyújtói szerint ennek 
oka a hulladéklerakó magasabban elhelyezkedő részéből származó szennyezés. 

Ezen új állítások kivizsgálása érdekében a Bizottság kiegészítő megjegyzések benyújtására 
kérte a brit hatóságokat. 

13. A Bizottságtól kapott válasz (REV. X.): 2013. október 30. 

A Petíciós Bizottság 2013. április 25-i ülésén a Bizottság felkérte az Egyesült Királyság 
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hatóságait, hogy nyújtsanak tájékoztatást a petíció benyújtóinak  a meghallgatáson elhangzott 
két további állítására vonatkozóan.

Először is, a petíció benyújtói aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság 
hatóságai által a Bizottság számára nyújtott arra vonatkozó információk, hogy a 
hulladéklerakás öt éven belül megszűnik, részleges volt, mivel még érvényben volt egy másik 
engedély, amely a hulladéklerakás folytatását további 17 évig lehetővé tette. Az Egyesült 
Királyság hatóságai elmagyarázták a Bizottságnak, hogy a kizárólag inerthulladék lerakására 
vonatkozó engedély 5 évre való korlátozását most, 2013 augusztusában hagyta jóvá az 
illetékes tervezőhatóság . A cél, a telephely ezen időszak során történő helyreállítása az 
inerthulladék rendelkezésre állása függvényében. Tájékoztatták továbbá a Bizottságot, hogy a 
hosszabb időszakra szóló hulladéklerakási engedélyt felfüggesztették és visszavonják, amint 
határozat születik a telephely helyreállítására vonatkozó újabb kérelemről. Másodszor, a 
petíció benyújtói azt állítják, hogy bár a Stoneygate néven ismert ívóvízmegfigyelő-állomáson 
mért ammóniaszintek a megengedett szinten belül lehetnek, a brit hatóságok ezzel 
kapcsolatosan csak részleges információkat nyújtottak be a Bizottságnak, mivel valójában a 
szivattyútelepet mikrobiológiai szennyezés miatt be kellett zárni. A petíció benyújtói szerint 
ennek oka a hulladéklerakó magasabban elhelyezkedő részéből származó szennyezés. A 
Bizottság kérte az állítás tisztázását, az Egyesült Királyság hatóságai pedig válaszukban 
kifejtették, hogy nem találtak bizonyítékot ammónia jelenlétére a Stoneygate állomás 
kinyerési furatának mintájában, sem a Környezetvédelmi Ügynökség megfigyelési mintáiban, 
sem pedig a furat üzemeltetője, a Northumbrian Water Ltd-től (NWL) által vett mintákban. 
Az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették, hogy a Stoneygate megfigyelőállomás 2012. 
május–december között karbantartási munkálatok miatt nem üzemelt. A Bizottságot úgy 
tájékoztatták, hogy a nemzeti szabályozó hatóság, azaz a Környezetvédelmi Ügynökség 
megfigyelési munkálatait nem befolyásolta a Stoneygate állomás leállása. Az Egyesült 
Királyság hatóságai szerint a víztartó réteg szennyeződése nem érintette a Stoneygate állomás 
kinyerési furatát.

Következtetések

Az Egyesült Királyság hatóságainak 2013. augusztusi döntését követően tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy a telephelyen a hulladéklerakást 5 éven belül megszüntetik.
Ezt követően helyreállítási munkálatok kezdődnek inerthulladék felhasználásával, annak 
rendelkezésre állása függvényében. Ily módon lehetővé válik a telephely rehabilitása. 
A petíció benyújtóinak a Stoneygate állomás szennyezésére vonatkozó panaszát illetően a 
Bizottság nem rendelkezik bizonyítékkal, amelyek alátámasztanák ezeket az állításokat.


