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OZNÁMENIE POSLANCOM

Predmet: Petícia 0944/2004, ktorú predkladá Sheila Ellisová, britská štátna občianka, 
v mene združenia Residents Against Toxic Site (Občania proti toxickej 
skládke), so 7 podpismi, o údajnom nevykonávaní smernice EÚ o skládkach 
odpadov v Spojenom kráľovstve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície tvrdí, že Spojené kráľovstvo nesprávne vykonáva smernicu Európskej 
únie o skládkach odpadov. Napríklad nariadením Spojeného kráľovstva o skládkach z roku 
2002 sa vyčleňujú existujúce skládky z plnenia dôležitých požiadaviek stanovených 
v smernici EÚ, ako je napríklad ustanovenie o povinných systémoch umelej izolácie 
brániacich znečisteniu životného prostredia, v ktorom sú skládky umiestnené. Nariadením 
Spojeného kráľovstva sa nezakazuje umiestňovanie skládok v geologicky nestabilnom 
prostredí, ako sa to vyžaduje v smernici Európskej únie. V dôsledku toho boli všetkým 
existujúcim skládkam v Spojenom kráľovstve udelené licencie bez ohľadu na 
nebezpečenstvo, ktoré podľa predkladateľky petície predstavujú pre ľudské zdravie a životné 
prostredie. Predkladateľka petície uvádza ako príklad skládku v lome Houghton. Vyzýva 
Európsky parlament, aby zasiahol s cieľom presadiť uplatňovanie príslušných smerníc EÚ na 
skládke v lome Houghton a požaduje zatvorenie uvedenej skládky v prípade, že nesplní 
stanovené požiadavky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. apríla 2005. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. novembra 2005).
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Predkladateľka petície je znepokojená pokračovaním prevádzky na skládke Houghton-le-
Spring v severovýchodnom Anglicku. Komisia sa o túto skládku zaujíma a už niekoľko rokov 
prešetruje tvrdenia predkladateľky petície. V rámci uvedených prešetrovaní sa dvakrát 
obrátila na orgány Spojeného kráľovstva a požiadala ich o pripomienky k predloženým 
tvrdeniam. Orgány Spojeného kráľovstva odpovedali a vo svojej druhej odpovedi uviedli 
údaje týkajúce sa monitorovania kvality podzemných vôd. Komisia posúdila údaje poskytnuté 
predkladateľkou petície a orgánmi Spojeného kráľovstva a dospela k záveru, že dôkazy 
o porušení práva Spoločenstva nepostačujú na to, aby oprávnili začatie konania vo veci 
porušenia podľa článku 226 Zmluvy o ES, ako to požadovala predkladateľka petície. 

Predkladateľka petície sa takisto obrátila na európskeho ombudsmana vo veci žiadosti 
o prístup k dokumentácii týkajúcej sa podania sťažnosti. Keďže sťažnosť bola uzavretá, 
predkladateľke petície boli poskytnuté kópie celej korešpondencie medzi orgánmi Spojeného 
kráľovstva a Komisiou týkajúce sa zaregistrovaného spisu sťažnosti predkladateľky vrátane 
údajov o monitorovaní, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo. Následne ombudsman ukončil 
vyšetrovanie (ref. č. 3381/2004/TN), keďže sa domnieval, že žiadosť pani Ellisovej o prístup 
k dokumentácii bola uspokojená.  

Predkladateľka petície ďalej informovala Komisiu o vydaní nového povolenia pre skládku na 
základe smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia1, a to po konzultáciách, ktorých sa zúčastnili aj 
predkladatelia petície. V nadväznosti na ďalšiu korešpondenciu predkladateľky petície 
týkajúcu sa predmetnej skládky Komisia diskutovala o tejto veci s orgánmi Spojeného 
kráľovstva na tematickom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2005, a požiadala orgány 
Spojeného kráľovstva o podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa prevádzky skládky na základe 
ďalšej korešpondencie doručenej priamo od predkladateľky petície. V nadväznosti na uvedené 
stretnutie orgány písomne predložili dodatočné informácie. Komisia bude schopná zaujať 
ďalšie stanovisko k tejto veci po preskúmaní poskytnutej rozsiahlej technickej dokumentácie 
útvarmi Komisie. 

4. Ďalšia odpoveď Komisie doručená 28. marca 2006

V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď Komisie na túto petíciu a tematické stretnutie 
z októbra 2005 orgány Spojeného kráľovstva poskytli ďalšie informácie o problémoch, na 
ktoré poukázala predkladateľka petície. 

Orgány Spojeného kráľovstva sa vo svojej odpovedi snažili reagovať na jednotlivé body 
týkajúce sa prevádzky skládky. Pokiaľ ide o otázku výsledkov prieskumu podzemných vôd 
pred začatím prevádzky, orgány Spojeného kráľovstva uviedli, že správu o audite pred 
uvedením skládky do prevádzky predložila spoločnosť Biffa Waste Services dňa 23. januára 
1997. V správe sa uvádza, že pred uvedením skládky do prevádzky sa prejavilo určité 
nepatrné znečistenie ťažkými kovmi; poukazujú však na to, že uvedené znečistenie bolo 
pripísané vŕtaniu prieskumných vrtov do horniny (dolomitový vápenec), ktorá mohla 
obsahovať ťažké kovy. 

Pokiaľ ide o umiestnenie prieskumných vrtov v okolí skládky, v informáciách poskytnutých 

                                               
1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.
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orgánmi Spojeného kráľovstva sa uvádza, že v čase udelenia prvej licencie pre skládku sa 
o vrtoch rozhodovalo v rámci konzultácií s regulačným orgánom pre odpadové hospodárstvo
v oblasti Tyne and Wear a Štátnym úradom pre rieky a následne, v októbri 2001, v rámci 
konzultácií s Agentúrou pre životné prostredie. V súvislosti so žiadosťou o povolenie v rámci 
prevencie a kontroly znečisťovania (PPC) sa v auguste 2004 uskutočnilo nezávislé 
posudzovanie rizík pre životné prostredie a bol zostavený protokol pre ďalšie prieskumné vrty 
na skládke. Podľa informácií poskytnutých orgánmi Spojeného kráľovstva prevádzkovateľ 
každý mesiac vypracúva analýzu vzoriek pozemných vôd a minimálne raz za rok sa na 
skládke uskutočňuje audit Agentúry pre životné prostredie, ktorý môže zahŕňať odber 
a monitorovanie vzoriek podzemných vôd. 

Pokiaľ ide o otázku predkladateľky petície týkajúcu sa medzného nebezpečného odpadu 
(napríklad znečistených handier), ktorý sa prijíma na skládke, orgány Spojeného kráľovstva 
vo svojej odpovedi konštatovali, že v zozname povoleného odpadu zahrnutého do povolenia 
PPC sa neuvádza žiadna zmienka o medznom nebezpečnom odpade. Okrem toho uviedli, že 
Agentúra pre životné prostredie nemá informácie o prijímaní podobných položiek na skládke. 
Vzhľadom na skutočnosť, že skládka nemá povolenie na prijímanie nebezpečného odpadu, 
nie sú stanovené žiadne požiadavky alebo postupy na analýzu nebezpečných odpadov. Podľa 
informácií poskytnutých orgánmi Spojeného kráľovstva sa odpad privezený na skládku 
kontroluje, aby sa zabezpečilo, že vyhovuje podmienkam povolenia: odpad privezený na 
skládku sa na mostnej váhe kontroluje pomocou priemyslových kamier, potom vodičom stroja 
pri vysýpaní a ešte raz pri rozhŕňaní.

Pokiaľ ide o návrh, aby sa na skládke uskutočnilo ďalšie nezávislé monitorovanie 
prostredníctvom prieskumných vrtov, orgány Spojeného kráľovstva potvrdili, že na základe 
posúdenia Agentúry pre životné prostredie pripravia nezávislú analýzu podzemných vôd 
v okolí skládky, ktorá sa uskutoční v blízkej budúcnosti. Keď Komisia dostane podrobnejšie 
informácie o výsledkoch tejto analýzy, zaujme v predmetnej veci ďalšie stanovisko. 

5. Ďalšia odpoveď Komisie doručená 3. júla 2006

V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď Komisie na túto petíciu orgány Spojeného 
kráľovstva poskytli dodatočné informácie vo veci monitorovania prostredníctvom 
prieskumných vrtov, ktoré požadovala predkladateľka petície.

Pokiaľ ide o návrh, aby sa na skládke uskutočnilo ďalšie nezávislé monitorovanie 
prostredníctvom prieskumných vrtov, orgány Spojeného kráľovstva uviedli, že na základe 
posúdenia Agentúry pre životné prostredie sa v polovici júna 2006 začne nezávislá analýza 
podzemných vôd v okolí skládky. 

Orgány Spojeného kráľovstva informovali Komisiu o podpísaní zmluvy so spoločnosťou 
British Geological Survey v úlohe nezávislých konzultantov s cieľom monitorovať odber 
vzoriek podzemnej vody z prieskumných vrtov umiestnených na skládke a následne 
vypracovať úplnú správu o audite na základe laboratórnej analýzy vzoriek. Orgány Spojeného 
kráľovstva uviedli, že správa o audite by mala byť dokončená v auguste 2006. Keď Komisia 
dostane podrobnejšie informácie o výsledkoch tejto analýzy, bude môcť zaujať ďalšie 
stanovisko v predmetnej veci.

6. Ďalšia odpoveď Komisie doručená 12. decembra 2006
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V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď Komisie na túto petíciu poskytli orgány 
Spojeného kráľovstva kópiu úplnej správy o audite obsahujúcu analýzu laboratórnych 
výsledkov vzoriek podzemnej vody odobratých z prieskumných vrtov na mieste skládky 
(kópia správy je v prílohe). V záveroch správy (na strane 37) sa konštatuje, že výsledky 
vyšetrovania podzemných vôd, ako aj výsledky doterajšieho monitorovania signalizujú, že 
skládka nemá žiadny merateľný vplyv na kvalitu podzemných vôd. Bola však zistená určitá 
kontaminácia podzemných vôd, sústredená predovšetkým do oblasti prieskumného vrtu J2. 
V správe sú stanovené „možné zdroje tohto znečistenia podrobne opísané v bode 7.1 správy 
vrátane cudzorodých látok z okolia oblastí dávkového spracovania cementu a recyklácie 
pôdy; hrubá vrstva potenciálne znečistenej pôdy ležiaca pod touto časťou skládky; možné 
použitie herbicídov a pesticídov súvisiacich s poľnohospodárskou pôdou, ktorá sa nachádza 
severne od skládky; blízkosť cesty A690 ako možného zdroja znečistenia posypovou soľou“. 
V závere správy (bod 9) sú uvedené odporúčania na zlepšenie budúcej metodiky 
monitorovania.

Komisia požiadala orgány Spojeného kráľovstva o podrobnejšie informácie o možnom riziku 
výluhu v oblasti skládky v prieskumnom vrte J2, ktorý bol označený ako kontaminovaný, 
a potvrdenie realizácie relevantných odporúčaní zo strany prevádzkovateľa skládky. Keď 
Komisia dostane tieto informácie, bude schopná informovať výbor o aktuálnom vývoji 
situácie.

7. Ďalšia odpoveď Komisie doručená 1. septembra 2009

V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď Komisie na túto petíciu Komisia položila 
orgánom Spojeného kráľovstva špecifické otázky týkajúce sa prevádzky skládky, a to 
predovšetkým v nasledujúcich oblastiach: zisťovanie plynných emisií zo skládky; obdobie, 
v ktorom sa očakáva pokračovanie skládkovania; program prekrývania skládky a obavy 
týkajúce sa jej stability, najmä pokiaľ ide o trhlinu, ktorá sa vytvorila na južnej hranici 
skládky.

Orgány Spojeného kráľovstva následne odpovedali a poskytli informácie týkajúce sa 
konkrétnych otázok, ktoré (v niektorých prípadoch) vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie. 
Okrem toho predkladateľka petície poskytla Komisii informácie o prevádzke skládky 
a prístupe verejnosti k dokumentácii v súvislosti s povahou uloženého odpadu. Na základe 
týchto informácií sa Komisia rozhodla, že na uvedené problémy poukáže pred orgánmi 
Spojeného kráľovstva. Keď Komisia dostane vysvetlenie jednotlivých bodov, bude schopná 
poskytnúť aktuálne informácie.

Príloha: Správa s názvom Prieskum podzemných vôd na skládke v lome Houghton

8. Odpoveď Komisie (doručená 11. februára 2011).

Komisia opäť riešila predmetnú petíciu s orgánmi Spojeného kráľovstva na tematickom 
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo koncom roku 2010.  Komisia konkrétne požiadala o vysvetlenie 
viacerých otázok, ktoré znepokojili predkladateľov petície. 

Orgány Spojeného kráľovstva už predtým informovali Komisiu, že na skládke bolo položené 
dočasné prekrytie, pričom prekrytie bude použité na troch zo štyroch oddelení skládky. 
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Sťažovatelia informovali Komisiu o tom, že do júla 2010 bolo oddelenie 1 prekryté len 
čiastočne, v roku 2010 sa nepredpokladalo žiadne prekrytie pre oddelenie 3 a pokračovalo 
rozsiahle skládkovanie navrchu oddelenia 1 a 2. 

Orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že nedostatočné prekrytie na skládke oprávnene 
vzbudilo znepokojenie miestnych obyvateľov. Agentúra pre životné prostredie aktívne 
presadzovala plán na čo najskoršie prekrytie skládky. Fáza 2 skládky bola prekrytá len 
dočasne, trvalému prekrytiu na tomto mieste totiž bráni bočný svah. Fáza 1 mala byť prekrytá 
koncom roku 2010. Zároveň na celej skládke prebiehala extrakcia skládkových plynov. 
Navyše táto skládka bola zahrnutá do vnútroštátneho auditu skládkových plynov a audítorský 
tím skládku skontroloval. Posudzovanie malo skončiť koncom decembra 2010 
a predkladateľom petície bola prisľúbená jeho kópia. Prioritou sa stalo úspešné prekrytie 
skládky, ktoré by znížilo zápach, odpadky a obťažovanie škodcami pochádzajúcimi zo 
skládky. 

Okrem toho predkladatelia petície vyjadrili znepokojenie nad tým, že úroveň výluhu na 
skládke prevyšuje izoláciu, od júla 2009 presakuje do vodonosnej horniny a presakovanie 
pokračuje. Predkladatelia petície tvrdili, že prevádzkovateľ odčerpával veľké množstvo vody 
z vodonosnej vrstvy na skládku, aby odplavil znečisťujúce látky od monitorovacích 
prieskumných vrtov do kanalizácie. Orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že situáciu 
v oblasti podzemných vôd v tomto prípade prešetruje Agentúra pre životné prostredie so 
zreteľom na možné trestné stíhanie prevádzkovateľa skládky. Na jeseň 2009 sa ukázalo, že sa 
zvýšila úroveň znečisťujúcich látok v prieskumných vrtoch. Pripravuje sa podanie žaloby 
a uskutočnil sa výsluch prevádzkovateľa s upozornením na možnosť obvinenia z trestného 
činu. 

Predkladatelia petície takisto vyjadrili znepokojenie nad skutočnosťou, že došlo k porušeniu 
predpisov o úrovni odpadu umiestneného na skládke, keďže na určitých miestach je vrstva 
uloženého odpadu veľmi vysoká. Predkladateľka petície takisto upozornila na odstránenie 
ochranných cloniacich vyvýšenín z okolia skládky, čo viedlo k zvýšeniu prašnosti zo skládky 
a nepriaznivo sa dotklo miestnych obyvateľov. Orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že 
počet sťažností na prašnosť bol nízky. Pokiaľ ide o úroveň odpadu pred usadením, táto otázka 
súvisí s povolením integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, 
ktoré monitoruje Agentúra pre životné prostredie, a z tohto hľadiska je skládka v súlade 
s predpismi. Úroveň po usadení a otázky týkajúce sa odstránenia vyvýšenín sú vecou 
územného plánovania, zaoberá sa nimi miestny úrad pre územné plánovanie a v súčasnosti 
prebieha vyšetrovanie. 

Komisia požiadala o poskytnutie aktuálnych informácií o situácii na skládke, pokiaľ ide 
o pokrok dosiahnutý pri prekrývaní skládky, pripravované trestné stíhanie, ako aj výsledok 
vyšetrovania miestneho úradu pre územné plánovanie vo veci podozrenia z porušovania 
predpisov o úrovni odpadu.

9. Odpoveď Komisie (doručená 6. septembra 2011).

Komisii boli poskytnuté dodatočné informácie na tematickom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 
1. decembra 2010. Vo februári 2011 orgány Spojeného kráľovstva doplnili nadväzujúce 
informácie. Vysvetlenie bolo podané na schôdzi Výboru pre petície, ktorá sa uskutočnila 15. 
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marca 2011 a na ktorej bola prítomná predkladateľka petície. Po uvedenej schôdzi Komisia 
posúdila dodatočné informácie, ktoré poskytla predkladateľka petície v marci a apríli 2011 
a požiadala o ďalšie aktuálne informácie o situácii, pokiaľ ide o prekrytie skládky 
a zhromažďovanie plynov, prípravu trestného stíhania prevádzkovateľa a vyšetrovanie 
miestneho úradu pre územné plánovanie, ktoré sa týkalo súladu s predpismi o úrovni 
skládkovania. Orgány Spojeného kráľovstva vo svojej odpovedi vysvetlili, že 40 000 m2 
skládky je v súčasnosti trvale prekrytých a ďalších 80 000 m2 je prekrytých dočasne. Takisto 
bola posilnená infraštruktúra na zhromažďovanie plynov, ktorá v súčasnosti zhromažďuje 
ďalších 300 m3 plynu za hodinu. Pokiaľ ide o výšku vrstvy uloženého odpadu, orgány 
Spojeného kráľovstva vysvetlili, že pred začiatkom prekrývacích prác vo fáze 1 v septembri 
2010 sa uskutočnil prieskum miesta skládky technikmi prevádzkovateľa s cieľom zaistiť súlad 
s úrovňou pred usadením. Zistilo sa, že skládka bola na niektorých miestach nadmerne 
zaplnená, a to do až do výšky 2 metrov, v iných oblastiach bolo skládkovanie nedostatočné. 
Preto sa zmenil profil skládky a bola vydaná výstraha prevádzkovateľovi. Komisia bola 
informovaná o tom, že miestny úrad pre územné plánovanie kontroluje obrysy skládky po 
usadení. Úrad pre územné plánovanie v súčasnosti požiadal prevádzkovateľa, aby doložil, ako 
budú na skládke dosiahnuté obrysy po usadení, čo zahŕňa aj predloženie vedeckého posúdenia 
mier usadzovania na mieste skládky. 

Komisia dostala aj informácie o novom podozrení predkladateľov petície z marca 2011, podľa 
ktorého je skládka vybudovaná na nestabilnom podloží, ktoré sa zväčšilo po tom, ako 
príslušný vnútroštátny orgán povolil rozsiahle odstreľovanie na mieste mimo oblasti pokrytej 
skládkou a mimo rozsahu pôsobnosti povolenia projektu a environmentálneho povolenia.  
Orgány Spojeného kráľovstva informovali Komisiu o tom, že prevádzkovateľ dostal výsledky 
prieskumu týkajúceho sa zdravia a bezpečnosti, ktorý vypracovala spoločnosť Sirius 
Geotechnical and Environmental Ltd pre otvorené steny zrázu dolomitového vápenca v lome 
a podľa ktorých časť steny zrázu predstavuje významné bezpečnostné riziko a vyžaduje 
prijatie neodkladného opatrenia. Prevádzkovateľ teda navrhuje jednorazový odstrel. O tejto 
veci prebiehajú diskusie s úradom pre územné plánovanie mestskej rady v Sunderlande, 
keďže ide o záležitosť patriacu do rozsahu pôsobnosti povolenia, na ktoré dozerá Agentúra 
pre životné prostredie. Keby prevádzkovateľ chcel túto oblasť neskôr využiť na skládkovanie, 
vyžadovalo by to zmenu povolenia, keďže platné povolenie neumožňuje skládkovanie. 

Pokiaľ ide o tvrdenie predkladateľov petície, že súčasná sledovaná úroveň amoniakálneho 
dusíka vo výluhu zo skládky v podzemných vodách dosahuje hodnotu približne 16 mg/l, čo je 
30-krát viac ako je povolená miera 0,5 mg/l, orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že to je 
správne. Orgány Spojeného kráľovstva sú presvedčené o tom, že dôvodom bola dočasná 
prístupová cesta, ktorá umožnila prenikanie znečisťujúcich látok a ktorú prevádzkovateľ 
odstránil v októbri 2010. Odstránenie cesty sledovala Agentúra pre životné prostredie a boli 
odobraté vzorky s cieľom prijať rozhodnutie o tom, či sa má alebo nemá začať trestné stíhanie 
prevádzkovateľa za nedodržanie podmienok povolenia. O možnom trestnom stíhaní 
z uvedeného dôvodu sa stále uvažuje. Orgány Spojeného kráľovstva ďalej vysvetlili, že 
požiadali prevádzkovateľa, aby odstránil znečistenú vodu prostredníctvom inštalácie vrtu 
vyhradeného na jej odčerpanie, ktorý je v súčasnosti plne v prevádzke. Boli požadované 
ďalšie dva monitorovacie vrty v oblasti medzi miestom skládky a spádovými vrtmi. Práca na 
týchto vrtoch prebieha, spomalil ju však nesúhlas s prístupom majiteľa pozemku. Táto otázka 
sa už vyriešila a budú nainštalované nové vrty na dodatočné monitorovanie. 



CM\1010171SK.doc 7/10 PE367.729v11-00

SK

Orgány Spojeného kráľovstva napokon informovali Komisiu o tom, že 8. júla sa uskutočnilo 
súdne konanie vo veci trestného stíhania prevádzkovateľa za porušovanie podmienok 
povolenia od novembra 2009 do marca 2010 v súvislosti so zápachom. Prevádzkovateľ bol 
obvinený z porušovania podmienok environmentálneho povolenia a bola mu udelená pokuta 
27 000 GBP.

Vzhľadom na prebiehajúce posudzovania na mieste skládky Komisia bude ďalej monitorovať 
vývoj s cieľom uistiť sa o dokončení prekrývania a zhromažďovania plynov, o vyriešení 
problému obťažovania zápachom a o dôkazoch nápravy situácie, pokiaľ ide o znečisťovanie 
podzemných vôd. Pokiaľ ide o riešenie problému nestabilnej horniny v blízkosti miesta 
skládky, Komisia je presvedčená o tom, že v tomto prípade nedochádza k porušovaniu 
právnych predpisov EÚ o ochrane životného prostredia.

10. Revidovaná odpoveď Komisie (VII. revízia) doručená 16. marca 2012

V nadväznosti na posledné oznámenie orgány Spojeného kráľovstva poskytli doplňujúce 
informácie na stretnutí, ktoré sa konalo v januári 2012.

Pokiaľ ide o problém obťažovania zápachom, Komisia bola informovaná o prebiehajúcom 
prekrývaní skládky, ktoré viedlo (podľa slov orgánov Spojeného kráľovstva) k „výraznému 
zníženiu“ počtu sťažností za leto 2011. Predkladatelia petície Komisii potvrdili, že riadenie 
skládky sa zjavne zlepšilo, hoci majú podozrenie, že dôvodom tohto zlepšenia je príprava 
rozhodnutia orgánov o žiadosti prevádzkovateľa o predĺženie prevádzky skládky. 

Pokiaľ ide o skládkové plyny, predovšetkým o sťažnosť na varovanie obyvateľov okolitých 
nehnuteľností, aby nepoužívali pivnice z dôvodu rizika skládkových plynov, orgány 
Spojeného kráľovstva vysvetlili, že o takomto varovaní nevedia a domnievajú sa, že 
neexistujú žiadne dôkazy potvrdzujúce túto sťažnosť. 

Spojené kráľovstvo ďalej vysvetlilo, že platnosť stavebného povolenia pre skládku síce 
skončí vo februári 2012, prevádzkovateľ však požiadal o ďalšie predĺženie o 15 rokov. Táto 
žiadosť sa v súčasnosti posudzuje. Komisia bola informovaná o tom, že v tejto súvislosti bude 
pravdepodobne potrebné uskutočniť ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

Orgány Spojeného kráľovstva informovali Komisiu o tom, že pokiaľ ide o zmenu povolenia, 
prevádzkovateľ podal žiadosť o zvýšenie úrovne odpadu pred usadením vo zvyšnej časti 
skládky, čo by znamenalo zvýšenie celkového objemu odpadu navezeného na skládku 
a doplnenie troch nových druhov odpadu nízkej kvality, neinfekčného odpadu a iného ako 
nebezpečného odpadu. Žiadosť sa takisto snaží o zmenu spúšťacích limitov pre látky na 
miestach monitorovania podzemných vôd tak, aby boli prísnejšie. V súčasnosti sa posudzuje 
aj žiadosť o zmenu environmentálneho povolenia a všetky zúčastnené strany budú 
informované o rozhodnutí. 

Komisia požiadala orgány Spojeného kráľovstva, aby podrobnejšie vysvetlili otázku 
znečistenia podzemných vôd a príčinu tohto problému, keďže sťažovatelia tvrdili, že príčinou 
znečistenia bolo presakovanie výluhu do podzemných vôd cez prasklinu v izolácii skládky. 
Orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že zdrojom znečistenia podzemných vôd zrejme nie 
je izolačný systém, ale vybudovaná dočasná prístupová cesta, ktorá má umožniť prístup 
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vozidiel do oblasti fázy 3 na skládke. V rámci obnovovacích prác orgány ochrany životného 
prostredia požiadali o inštaláciu čerpacieho vrtu na odstránenie znečistenej vody z vodonosnej 
vrstvy. Podľa ďalšieho vysvetlenia prevádzkovateľ, konzultant tretej strany a regulátor pre 
oblasť ochrany životného prostredia kontrolujú odčerpávanie a získané údaje predložia 
predkladateľom petície a Komisii. Komisia bola ďalej informovaná o tom, že po zmene 
environmentálneho povolenia bol prevádzkovateľ požiadaný, aby na obdobie dvoch mesiacov 
nainštaloval dodatočné monitorovacie vrty mimo priestoru skládky, za hranicami oblasti, 
ktorá sa zdá byť zdrojom znečistenia, s cieľom overiť rozsah prípadného znečistenia a zaistiť, 
aby sa nešírilo. Vykonávanie tejto novej požiadavky sa oneskorilo z dôvodu rokovaní 
s majiteľom pozemku, tieto problémy sa však už vyriešili. Napokon, Spojené kráľovstvo 
vysvetlilo, že vyšetrovanie prípadu znečistenia podzemných vôd bolo ukončené a očakáva sa 
prijatie konečného rozhodnutia o návrhu trestného stíhania. V období od stretnutia s orgánmi 
Spojeného kráľovstva predkladatelia petície predložili Komisii nové informácie, ktoré 
naznačujú, že znečistenie podzemných vôd môže pochádzať aj z iného neznámeho zdroja na 
mieste, ktoré nesúvisí s chybnou prepravnou cestou. V súčasnosti sa čaká na vysvetlenie tohto 
nového dôkazu orgánmi Spojeného kráľovstva. 

Komisia bude naďalej monitorovať vývoj týkajúci sa skládky v Houghton-le-Spring 
a očakáva poskytnutie sľúbených informácií.

11. Odpoveď Komisie (VIII. revízia) doručená 27. júna 2012

V období od posledného oznámenia Komisia požiadala orgány Spojeného kráľovstva 
o dodatočné vysvetlenie v súvislosti s ďalšími tvrdeniami predkladateľov petície a dostala ho. 

Predkladatelia petície poskytli Komisii nové informácie, ktoré naznačujú, že znečistenie 
podzemných vôd môže pochádzať z iného neznámeho zdroja na mieste, ktorý nesúvisí 
s chybnou prepravnou cestou, ako tvrdili britské orgány. Orgány Spojeného kráľovstva 
vysvetlili, že predložený dôkaz o nadmernej úrovni amoniakálneho dusíka z výsledkov 
odčítaných vo vrte nazývanom M1 predstavujú výsledky, ktoré určitý čas prešetrovala 
Agentúra pre životné prostredie. 

V súčasnosti bola dosiahnutá dohoda s majiteľom pozemku o priľahlom pozemku, na ktorom 
sa pridá dodatočný spádový vrt k vrtu M1 a práce na tomto vrte by sa už mali začať. 
V blízkosti vrtu M1 bol nainštalovaný ďalší prieskumný vrt určený na čerpanie (označuje sa 
ako M1a), v ktorom prebieha nepretržité čerpanie. Orgány Spojeného kráľovstva sa 
domnievajú, že problémy spôsobené chybnou prepravnou cestou a následné znečistenie 
podzemných vôd sa riešia. Pokiaľ ide o trestné stíhanie prevádzkovateľa za spôsobené 
znečistenie, súdne konanie pokračovalo predvolaniami na nižší súd v Sunderlande. Vypočutie 
bolo už dvakrát odročené (raz z dôvodu protestného pracovného opatrenia kolektívneho 
vyjednávania), podľa najnovších informácií by sa však malo uskutočniť v priebehu júna 2012. 
Komisia požiada orgány Spojeného kráľovstva o ďalšie informácie o tomto vypočutí.

12. Odpoveď Komisie doručená 31. mája 2013 (IX. revízia)

V období od poskytnutia posledných aktuálnych informácií v júni 2012 orgány Spojeného 
kráľovstva predložili ďalšie informácie. Komisia bola informovaná o tom, že po určitom 
zdržaní sa uskutočnilo súdne konanie vo veci trestného stíhania prevádzkovateľa skládky. 



CM\1010171SK.doc 9/10 PE367.729v11-00

SK

Týkalo sa znečistenia podzemných vôd spôsobeného prepravnou cestou vybudovanou cez 
skládku v roku 2008. Prevádzkovateľ bol usvedčený vo všetkých bodoch obžaloby, bola mu 
udelená pokuta vo výške 105 000 GBP a musí uhradiť súdne trovy (spolu približne 
130 000 GBP). Ďalej je povinný napraviť škody spôsobené čerpaním znečistenej vody spod 
skládky. Úroveň amoniaku je stále nad povolenými úrovňami, aj keď sa zdá, že postupne 
klesá. Miestny regulačný orgán uvádza, že čerpanie znečistenej vody bude musieť 
pokračovať. Dúfa, že čerpanie povedie k dosiahnutiu prípustnej úrovne amoniaku v priebehu 
roka. Po určitom dlhšom meškaní spôsobenom nesúhlasom majiteľa pozemku bola 
nainštalovaná dodatočná spádová monitorovacia stanica. Výsledky z tohto monitorovacieho 
miesta budú k dispozícii na budúci mesiac. Orgány Spojeného kráľovstva informovali 
Komisiu, že z výsledkov monitorovania z ďalšieho spádového miesta na odber vzoriek 
z vodonosnej vrstvy pitnej vody vyplýva, že úroveň amoniaku je v súlade s normami pre pitnú 
vodu. 

Pokiaľ ide o budúcnosť skládky, orgány Spojeného kráľovstva informovali Komisiu o tom, že 
skládkovanie domového odpadu bolo ukončené a orgány posudzujú žiadosť o pokračovanie 
prevádzky skládky na ďalších 5 rokov, ale len pre inertný odpad, ktorý umožní naplnenie 
a zarovnanie skládky. Skutočnosť, že nebude povolené skládkovanie domového odpadu, by 
mala viesť k obmedzeniu zápachu obťažujúceho miestnych obyvateľov. Miestni úradníci pre 
územné plánovanie teraz musia vyriešiť problém ako zaistiť, aby ďalšie obdobie skládkovania 
viedlo k vytvoreniu zarovnanej a bezpečnej skládky, predovšetkým pokiaľ ide o zvyšné 
oblasti zrázov, ktoré sú pozostatkom predchádzajúcej ťažby v lome. 

Na schôdzi Výboru pre petície, ktorá sa konala 25. apríla 2013, predkladatelia petície vyjadrili 
znepokojenie nad tým, že žiadosť síce bola podaná len na obdobie 5 rokov skládkovania 
inertného odpadu, stále však existuje predchádzajúca žiadosť o pokračovanie ukladania 
odpadu na ďalších 17 rokov. Predkladatelia petície preto skonštatovali, že informácie, ktoré 
poskytli orgány Spojeného kráľovstva Komisii, sú prinajmenšom neúplné. Predkladatelia 
petície ďalej tvrdia, že úroveň amoniaku v pitnej vode z monitorovacej stanice označovanej 
ako Stoneygate síce môže byť v prípustnom rozpätí, ale informácie poskytnuté Komisii 
orgánmi Spojeného kráľovstva nie sú úplné, keďže čerpacia stanica musela byť v skutočnosti
zatvorená z dôvodu mikrobiálneho znečistenia. Predkladatelia petície tvrdia, že príčina 
spočíva v znečistení zo skládky, ktorá leží nad stanicou. 

V záujme kontroly uvedených nových podozrení Komisia požiadala orgány Spojeného 
kráľovstva, aby vyjadrili dodatočné pripomienky. 

13. Odpoveď Komisie (10. revízia), doručená 30. októbra 2013 

Na schôdzi Výboru pre petície, ktorá sa konala 25. apríla 2013, Komisia požiadala orgány 
Spojeného kráľovstva o objasnenie dvoch ďalších podozrení, ktoré na tomto vypočutí vzniesli 
predkladatelia petície.

Po prvé, predkladatelia petície vyjadrili znepokojenie nad tým, že informácie, ktoré poskytli 
orgány Spojeného kráľovstva Komisii o ukončení skládkovania do 5 rokov, sú neúplné, 
keďže stále existuje platné povolenie umožňujúce ukladanie odpadu na ďalších 17 rokov. 
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Orgány Spojeného kráľovstva Komisii vysvetlili, že príslušný úrad pre územné plánovanie 
teraz v auguste 2013 schválil povolenie na skrátenie obdobia skládkovania na päť rokov, ale 
len pre inertný odpad. Cieľom je obnoviť lokalitu za toto obdobie v závislosti od dostupnosti 
inertného odpadu. Komisia bola ďalej informovaná, že dlhšie povolenie na skládkovanie bolo 
pozastavené a zruší sa prijatím rozhodnutia o ďalšej žiadosti o rozvoji daného miesta. Po 
druhé, predkladatelia petície tvrdia, že úroveň amoniaku v pitnej vode z monitorovacej stanice 
označovanej ako Stoneygate síce môže byť v prípustnom rozpätí, ale informácie poskytnuté 
Komisii orgánmi Spojeného kráľovstva nie sú úplné, keďže čerpacia stanica musela byť 
v skutočnosti zatvorená z dôvodu mikrobiálneho znečistenia. Predkladatelia petície tvrdia, že 
príčina spočíva v znečistení zo skládky, ktorá leží nad stanicou. Komisia požiadala 
o objasnenie tohto tvrdenia a orgány Spojeného kráľovstva odpovedali vysvetlením, že 
neexistuje žiaden dôkaz o náleze amoniaku vo vzorkách odobratých z prieskumného vrtu 
Stoneygate, či už išlo o vzorky z monitorovania Agentúry pre životné prostredie alebo 
o vzorky odobraté prevádzkovateľom vrtu, spoločnosťou Northumbrian Water Ltd (NWL). 
Orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že čerpacia monitorovacia stanica Stoneygate sa od 
mája do decembra 2012 nepoužívala z dôvodu údržby. Komisia bola informovaná, že na 
monitorovanie vnútroštátneho regulačného orgánu, Agentúry pre životné prostredie, nemala 
nefunkčnosť stanice Stoneygate žiaden vplyv. Podľa orgánov Spojeného kráľovstva 
znečistenie vodonosnej vrstvy neovplyvnilo prieskumný vrt Stoneygate.

Závery

Na základe rozhodnutie orgánov Spojeného kráľovstva z augusta 2013 bola Komisia 
informovaná, že skládkovanie na tejto lokalite sa má skončiť do 5 rokov. Orgány Spojeného 
kráľovstva vysvetlili, že v tomto období sa uskutočnia obnovovacie práce, pri ktorých sa 
využije inertný odpad v závislosti od jeho dostupnosti. Tým sa pripraví rozvoj daného miesta. 

Pokiaľ ide o tvrdenie predkladateľov petície v Stoneygate, Komisia nedostala žiaden dôkaz, 
ktorý by ďalej dokladal tieto podozrenia.


