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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1390/2009 af Margret og Alan Bereton, britiske statsborgere, om 
problemer i forbindelse med driften af Cold Meece-deponeringsanlægget 
(Staffordshire)

1. Sammendrag

Andragerne hævder, at Staffordshire County Council ikke vil opfylde sine forpligtelser 
vedrørende driften af Cold Meece-deponeringsanlægget, der er opført som deponeringsanlæg 
for farligt affald i henhold til deponeringsdirektivet (1999/31/EF). Andragerne kritiserer den 
uhensigtsmæssige opbevaring af giftigt affald og specielt af murbrokker og aske, som er 
overført til stedet efter nedrivningen af affaldsforbrændingsanlægget i Stoke on Trent. Ifølge 
andragerne vil den dårlige forvaltning af deponeringsanlægget udgøre en alvorlig risiko for 
beboernes helbred. Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at 
undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. juli 2010.

"Kommissionen modtog den 6. april 2010 fra de britiske myndigheder de oplysninger, den 
havde anmodet om vedrørende dette andragende.

De britiske myndigheder bekræftede følgende:
- Det firma,der driver Cold Meece-deponeringsanlægget (Biffa Waste Services Limited), 
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råder over to gyldige deponeringstilladelser i overensstemmelse med de relevante artikler i 
deponeringsdirektivet (direktiv 1999/31/EF)1.

- Alt det affald, der modtages på anlægget, underkastes en vurdering i forhold til de kriterier 
for affaldsmodtagelse, der er fastlagt i Kommissionens beslutning om kriterier for 
affaldsmodtagelse (2003/33(EF)2

. Så vidt det er Miljøagenturet bekendt, er der ikke blevet 
accepteret farligt affald på dette anlæg, ligesom det ikke har modtaget rester af 
forbrændingsaske.

- I overensstemmelse med anlæggets tilladelse underkastes det regelmæssigt inspektion og 
revision. Der er ikke i den forbindelse modtaget nogen rapporter om forvaltningsmæssige 
mangler eller overtrædelser af bestemmelser.

- Miljøagenturet er ikke bekendt med, at affaldsforbrændingsanlægget i Stoke on Trent skulle 
være blevet revet ned. Faktisk er anlægget i henhold til den relevante tilladelse stadig i drift.

Konklusioner
I lyset af ovenstående oplysninger og mangelen på dokumentation for det modsatte må 
Kommissionen konkludere, at Cold Meece-anlægget drives i henhold til en gyldig tilladelse 
og i overensstemmelse med kravene i deponeringsdirektivet."

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EUT L 11 af 16.1.2003, s. 27.


