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Tárgy: A Valerie Gardner, brit állampolgár által a „Residents against Rubbish”
(Helyi lakosok a szemét ellen) nevében benyújtott, 0727/2005 sz. petíció a 
Path Head Quarry, Blaydon, Tyne és Wear-beli hulladéklerakó projekt 
ügyében

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a „Residents against Rubbish” elnevezésű szervezet nevében lép fel, 
tiltakozik a háztartási, ipari és kereskedelmi hulladékok tervezett hulladéklerakója ellen Path 
Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear térségében. A projekt már megkapta a helyi hatóságok 
engedélyét, és jelenleg a Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyására vár. A petíció 
benyújtója megkérdőjelezi egy új hulladéklerakó szükségességét egy olyan területen, ahol már 
33 hasonló lerakó létezik vagy tervbe van véve Path Head kétmérföldes körzetében. A petíció 
benyújtója aggódik a regionális hulladéklerakó projektnek a javasolt helyszín közelében lakók 
egészségére gyakorolt hatása miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz

A petíció témája a Path Head Quarry, Blaydon, Tyne és Wear közelében tervezett, háztartási, 
ipari és kereskedelmi hulladék tárolására egyaránt alkalmas hulladéklerakó, megépítése. A 
petíció benyújtója megkérdőjelezi a szemétlerakó szükségességét ebben a térségben, illetve 
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aggódik a közelben élők egészségére gyakorolt káros hatások miatt.

A hulladék kezelésére vonatkozó kötelezettségeket a hulladékról szóló 75/442/EGK tanácsi 
irányelv1 tartalmazza. Ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák a hulladék oly 
módon történő kezelését, amely nem veszélyezteti a lakók egészségét – mindez magába 
foglalja hulladékkezelési eljárások kivitelezését, engedélyeztetését, és rendszeres 
felülvizsgálatát.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 ennél pontosabb követelményeket ír elő a 
szemétlerakók építésére, működtetésére, bezárására és utókezelésére vonatkozóan. Továbbá 
felsorolja a hulladéklerakó területe kiválasztásának szempontjait, úgymint vízrajzi és földrajzi 
adottságok, számításba veendő mezőgazdasági, természetvédelmi vagy lakott terület a 
közelben; és kijelenti, hogy a hulladéklerakó létesítését csak akkor engedélyezhetik, ha nem 
jelent fokozott mértékű veszélyt a környezetre. Az engedélyezés egyik feltétele, hogy a 
hulladéklerakó létesítése összhangban legyen a hulladékgazdálkodási tervvel.

Azoknak a hulladéklerakóknak, amelyekbe naponta több mint 10 tonna szemét érkezik, vagy 
amelyek teljes befogadóképessége meghaladja a 25 000 tonnát, a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv3 értelmében integrált 
engedélyre van szükségük – ez alól kivételt képeznek a semleges hatású szemét tárolására 
alkalmas lerakók.

El kell végezni a környezeti hatások értékelését a 97/11/EK irányelvvel módosított, az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelv4 értelmében, amennyiben az adott lerakó jelentős hatást gyakorol a környezetre. 

A Bizottságnak nincs joga beavatkozni a nemzeti hatóságoknak a hulladékkezelés 
helyszíneiről történő döntéseibe. A Bizottság feladata, hogy biztosítsa, hogy a tagországok 
megfelelő módon alkalmazzák a vonatkozó közösségi szabályozást. Figyelembe véve, hogy 
ebben az esetben a projekt még kezdeti stádiumban van, és a hulladéklerakót még nem 
engedélyezték, nem állapítható meg a közösségi jog sérelme.

4. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott további válasz

Újabb információként a Bizottság megkapta azt a Környezetvédelmi Ügynökség által 2005. 
augusztus 31-én kiállított engedélyt, amit a Path Head Quarry lerakó területére vonatkozóan a 
SITA Környezetvédelmi Kft. mint működtető kapott meg.  

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv pontos követelményeket ír elő a 
szemétlerakók építésére, működtetésére, bezárására és utókezelésére vonatkozóan. A 
Hulladéklerakó Irányelv I. számú melléklete alapvető követelményeket állapít meg a lerakók 
elhelyezésére, a vízgazdálkodásra, a csurgalékvíz-kezelésre, a talaj és vízvédelemre, a gázok 
ellenőrzésére, a zavaró és kockázati tényezőkre, a stabilitásra és a körbekerítésre 
                                               
1 HL L 194., 1975.7.25., 47. o. Legutóbb a 96/350/EK határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított 
irányelv.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
3 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 14.3.1997.3.14., 5. o.
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vonatkozóan. A II. számú melléklet a hulladék-átvétel követelményeivel, míg a III. számú 
melléklet a működésre és az utókezelésre vonatkozó ellenőrzési, illetve megfigyelési 
folyamatokkal foglalkozik. 

Az engedély minden sajátos követelményt tartalmaz, amit a hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelv lefektet. A lerakót a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére 
engedélyezték. Rögzíti a részletes „működési feltételeket” meghatározva ezzel a területen 
elhelyezhető hulladékok körét, és a részletes átvételi követelményeket egyaránt. Limitálták az 
évente bevihető hulladék mennyiségét, valamint a kibocsátási határértékeket a levegő, a 
felszíni vizek, illetve a csatornahálózat vonatkozásában. A működtetőnek be kell mutatnia a 
különböző kihatások értékelését. Részletesen szabályokat állapítottak meg a talajvíz-
monitoringra és a monitoring gyakoriságára, ideértve a talajvízmérés követelményeit és a 
talajvíz minőségének megfelelőségi kritériumait. Különböző intézkedések léteznek a 
kellemetlen szagok megelőzésére, illetve a földbe történő kibocsátásra vonatkozóan. 
Ezenkívül előírások biztosítják, hogy kizárólag szakképzett és felügyelet alatt álló személyzet 
dolgozzon a lerakó területén. Vannak olyan berendezések, amelyek minimalizálják a zaj- és 
rezgéskibocsátást, és létrehoztak egy helyszíni megfigyelőrendszert a gáz, illetve a 
csurgalékvíz szintjének ellenőrzésére. Kikötöttek pénzügyi biztosítékokat az engedélyből 
származó kötelezettségek biztosítására, beleértve az utókezelési folyamatokat is. 

A „jegyzőkönyv-vezetésről”, a „jelentéstételről” és a „bejelentésekről” szóló fejezetek egy 
átfogó jelentési rendszert biztosítanak annak érdekében, hogy az illetékes hatóság hatékony 
felügyeletet láthasson el a területen.

E körülmények alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a Hulladéklerakó Irányelv 
esetleges megsértését.

A Bizottság azonban további információkat kér a brit hatóságoktól annak kiderítése 
érdekében, hogy hogyan jutottak arra a következtetésre, hogy a lerakónak nincs komoly 
környezeti kockázata a környékén élő lakosságra nézve.

5. A Bizottság 2006. október 3–4-i ülésen adott szóbeli tájékoztatásának írásbeli 
megerősítése, beérkezett 2006. november 10-én

A Bizottság további információkat kért az Egyesült Királyság hatóságaitól különösen arra 
vonatkozóan, hogy hogyan jutottak arra a következtetésre, hogy a hulladéklerakónak nincs 
komoly környezeti kockázata a környékén élő lakosságra nézve. Az Egyesült Királyság 
hatóságai a 2006. június 28-án kelt levelükben megküldték a döntéshozatali eljárásról készült 
dokumentumokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak, hogy milyen feltételek mellet és 
milyen alapon engedélyezték a létesítményt. 

Az engedély tartalmazza a különböző kibocsátások határértékeire vonatkozó feltételeket, ami 
biztosítja, hogy nem éri komolyabb kár a környezetet, továbbá szigorú ellenőrzési rendszert is 
előír a receptorokat és a környezetet érintő hatások vagy folyamatok folyamatos vizsgálata 
érdekében.

A döntési dokumentumban és a kibocsátott engedélyben feltüntetik a döntés főbb fontos 
indokait, amelyek garantálják a lakosság megfelelő védelmét. Ezek a következők:
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 A telephez legközelebb fekvő ingatlanokat a Low Row lakóházai alkotják, amelyek kb. 
180–200 méterre fekszenek a legközelebbi hulladéklerakótól.

 A telep üzemeltetője köteles biztosítani, hogy a zajszint általánosan nem haladja meg 55 
dB-t, illetve rövid munkafolyamatok esetében a 70 dB-t. Ezért egy, a zaj- és 
rezgéskibocsátás csökkentését célzó zaj- és rezgéskezelési terv elkészítését írták elő annak 
elkerülése érdekében, hogy az esetlegesen zajérzékeny lakóterületeken élő embereknek 
károkat és bosszúságot okozzanak.

 A hulladéklerakó nem bocsáthat a levegőbe olyan anyagokat, amelyek esetében a hatóság 
engedélyezésre jogosult tisztviselője a létesítmény határán kívül kellemetlen szagokat 
érzékelt.

Az Egyesült Királyság hatóságai a bemutatott dokumentumokkal ismételten megerősítették, 
hogy szükség van a szóban forgó hulladéklerakóra, továbbá azt, hogy csak négy hulladéktelep 
található a területen. A tervezési és területkiválasztási eljárás során számos vizsgálatot 
végeztek és hulladékkezelési tervet készítettek. 

Igazolták továbbá azt is, hogy a kibocsátott engedélyben meghatározott műszaki 
követelmények, valamint a mindenre kiterjedő ellenőrzési intézkedések biztosítani fogják, 
hogy a környezetet és a polgárokat nem éri komoly kár. A hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelvben megállapított minden vonatkozó feltételt figyelembe vettek, és azok 
egy átfogó jogi vizsgálat tárgyát képezték. 

A Bizottság ezért nem állapította meg az európai környezetvédelmi jogszabályok esetleges 
megsértését.

6. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott további válasz

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott további fényképekből kiindulva a Bizottság 
az Egyesült Királyság hatóságainak írt levelében magyarázatot kér a hatóságoktól a 
hulladéklerakó telepen zajló vízszivattyúzási munkákra és arra, hogy milyen bizonyítékok 
szolgáltak a talajvíz megfelelő figyelembevételének igazolására. Ezenkívül az a tény merült 
fel, hogy a hulladéktároló medencét már akkor megtöltötték hulladékkal, amikor az még 
részben el volt árasztva. Továbbá a Bizottság magyarázatot kért a hulladéktároló alatt 
található vízmedence szerepére vonatkozóan. Felkérte a hatóságokat a terület 
talajvízviszonyainak részletes ismertetésére, így például a víztartó rétegektől mért távolsággal, 
illetve a talajvíznek és a felszíni vizeknek a hulladéklerakó gödörbe való behatolását 
megakadályozó intézkedésekkel kapcsolatban. 

A Bizottság egy hónapon belül választ vár, és ezt követően jelentést tesz a Petíciós 
Bizottságnak.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

2007. december 14-én az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynöksége (EA) írt az EP-
nek a fent említett hulladéklerakóval kapcsolatos hidrológiai problémákról. Ezenkívül a 
Bizottság szolgálatai naprakész tájékoztatást kértek az EA-tól az ügyben. Az EA a Bizottság 
szolgálatainak küldött 2008. május 21-i válaszában kijelentette, hogy a telep megfelelőségéről 
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jelenleg folyó értékelés részeként az EA vizsgálja a Path Head hulladéklerakó környéki 
geológiai adatokat.

E vizsgálat a következőkre összpontosít:

 a területi koncepcionális modell (CSM) megfelelősége;
 a talajvízfigyelő rendszer alkalmassága;
 talajvíz-megfelelőségi pontok és beavatkozási szintek meghatározása;
 a 2. kazetta (a következő hulladéklerakási terület) kialakításának elfogadhatósága.

A CSM megállapítja, hogy a telep megfelel a talajvízre vonatkozó 1998. évi jogszabálynak.

A fenti információk alapján úgy tűnik, hogy a hulladéklerakó megfelel mind a talajvízre, mind 
pedig a hulladéklerakásra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament által a 2009. január 28-án tartott helyszíni 
látogatást követően ismertetett jelentésben rögzített következtetéseket és ajánlásokat.

A Bizottság elismeri a hulladéklerakással kapcsolatos problémák létezését, úgy mint: régóta 
fennálló talajvízproblémák (ezek azonban nehezen hozhatók összefüggésbe kizárólag a Path 
Head Quarry hulladéklerakóval); kártevők féken tartása; szagterhelés; stabilitás és 
lakóterületek szoros közelsége. A Bizottság tudomása szerint a hulladéklerakó üzemeltetője e 
problémák nyomon követésével, ellenőrzésével és megfelelő kezelésével teljesíti a 
hulladéklerakókról szóló irányelv1 szerinti kötelezettségeit. 

A Bizottság az elmúlt évek során egy konkrét kérdést követett nyomon, ez pedig a talajvíz 
összetétele. 2009. március 31-én az egyesült királyságbeli hatóságok a következőkről 
tájékoztatták a Bizottságot:

2008-ban többször megszegték az engedély beavatkozási szintjét több, a telep határvonalán 
lévő talajvízfúrólyukban talált szennyezőanyag tekintetében. Ezeket a túllépéseket az 
engedély feltételeivel összhangban jelentették a Környezetvédelmi Ügynökségnek, és az 
adatokat felvitték a nyilvános nyilvántartásba. 

A beavatkozási szintet túllépő szennyezőanyagok a következők voltak:
i) ammónium-nitrogén;
ii) nikkel;
iii) kadmium.

Ezeket a túllépéseket a telep üzemeltetője (SITA) kivizsgálta, és az ellenőrzési irányítási 
tervével (MPP) összhangban intézkedéseket javasolt. Az üzemeltető – szintén összhangban az 
MPP-vel – megvizsgálta a múltbeli ellenőrzési adatokat, és elvégezte a telep hidrogeológiai 

                                               
1 HL 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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kockázatértékelésének (HRA) felülvizsgálatát. Ezt a HRA-t 2009 márciusának elején 
benyújtották a Környezetvédelmi Ügynökségnek. Ezt a jelentést a telep 2008. évi éves 
ellenőrzési jelentésével, valamint a hulladéklerakó szintje alatti talajvízfigyelő fúrólyukak 
talajvízminőség-figyelési/beavatkozási szintjeinek felülvizsgálatával együtt a talajvízzel és 
szennyezett talajjal foglalkozó csoport jelenleg vizsgálja. 

A jelentésekben nyújtott tájékoztatás első felülvizsgálását követően semmilyen jelentős 
aggály nem vetődött fel. Akár két hónapot is igénybe vehet azonban a részletes értékelés 
elvégzése, amelyet követően lehetségessé válik annak megállapítása, hogy az üzemeltetőnek 
további vizsgálatokat/munkákat kell-e végeznie a telep hidrogeológiájának jobb jellemzése és 
annak azonosítása céljából, hogy a környező talajvíz folyamatos védelmének biztosítása 
érdekében hol lenne célszerű a telep engedélyében meghatározott beavatkozási szintek 
megváltoztatása. 

A Bizottság 2009. október 30-án naprakész tájékoztatást kért az ügyben az Egyesült Királyság 
illetékes hatóságaitól. Az Egyesült Királyság 2009. november 20-án a következő választ adta: 

„Az utóbbi hónapokban a SITA UK Limited vállalattal közösen dolgozunk annak 
biztosításán, hogy a talajvíz megfigyelését helyesen, a közétett útmutatónkkal összhangban 
végezzék. Ennek részét képezték az összes megfigyelő fúrólyuk e célra való alkalmasságának 
biztosítását célzó ellenőrzések, valamint a talajvízfigyelő pontok elhelyezésének 
felülvizsgálata. Ezeket azért végeztük el, hogy teljes mértékben megismerjük a vízminőségi 
problémák mértékét, a telep szintje felett és alatt is. Jelenleg további javításokon dolgozunk, 
amelyek a talajvízzel kapcsolatos beavatkozási szintek módosítását foglalják magukban. Ez 
azért szükséges, mert a hulladéklerakó szintje felett változásokat észleltünk a 
szennyezőanyagok koncentrációiban.

Biztosak vagyunk abban, hogy a PPC-engedély által megszabott megfigyelési rendszer 
hatékony korai figyelmeztetést biztosít, és a telep környéki talajvíz folyamatos védelmének 
szavatolása érdekében folytatni fogjuk valamennyi benyújtott adat vizsgálatát. Ezen 
túlmenően biztosak vagyunk abban, hogy a telepet magas színvonalon tervezték, amely 
mérsékli a stabilitással és a talajvízzel kapcsolatos kockázatokat. 

2009. november 19-én megbeszélést szerveztünk a helyi tanácsosokkal, a „Residents against 
Rubbish” (Helyi lakosok a szemét ellen) képviselőivel és Fiona Hall európai parlamenti 
képviselővel.
Azért hívtuk össze a megbeszélést, hogy megvitassuk az Európai Parlament Petíciós 
Bizottságának képviselői által 2009 januárjában tett látogatás során a talajvízzel és 
stabilitással kapcsolatban felvetett aggályokat, és beszámoljunk a hidrogeológiai 
kockázatértékelés általunk elvégzett vizsgálatáról. Célunk annak biztosítása, hogy a 
megbeszélésen részt vevők teljes mértékben tisztában legyenek döntéshozatali 
folyamatainkkal, és hogy növeljük a lakosság bizalmát e hulladéklerakó általunk történő 
szabályozása iránt.”

Következtetés

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottságnak az a véleménye, hogy fokozták az erőfeszítéseket 
a hulladéklerakó által okozott kellemetlenségek minimálisra szorítása érdekében, mint 
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ahogyan azt a helyszíni látogatásról szóló jelentés is kellően tükrözi. Emellett a 
hulladéklerakókról szóló irányelv III. mellékletével összhangban a hulladéklerakó 
üzemeltetője nyomon követi a talajvíz összetételét, és megteszi a szükséges lépéseket a telep 
környéki talajvíz védelmének biztosítása érdekében.


