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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1390/2009, της Margret και του Alan Bereton, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής 
ταφής του Cold Meece (Staffordshire)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το συμβούλιο της κομητείας του Staffordshire δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής του Cold Meece, 
που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Ο αναφέρων ασκεί κριτική 
για την ακατάλληλη αποθήκευση τοξικών αποβλήτων και ιδίως των υλικών κατεδάφισης και 
της στάχτης που μεταφέρθηκε στον χώρο κατόπιν της κατεδάφισης της μονάδας 
αποτέφρωσης αποβλήτων του Stoke on Trent. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κακή 
διαχείριση του χώρου αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. 
Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει 
το ζήτημα

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010.

«Στις 6 Απριλίου 2010, οι αρχές του ΗΒ απέστειλαν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είχε 
ζητήσει σχετικά με την αναφορά αυτή.

Οι αρχές του ΗΒ βεβαιώνουν τα εξής:
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– Η επιχείρηση Biffa Waste Services Limited που έχει την εκμετάλλευση του χώρου
υγειονομικής ταφής του Cold Meece,  διαθέτει άδεια λειτουργίας για δύο χώρους
υγειονομικής ταφής βάσει των σχετικών άρθρων της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ)1·

–΄Ολα τα απορρίμματα που φτάνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής εξετάζονται σύμφωνα
με τις διαδικασίες και τους κανόνες της απόφασης 2003/33/EΚ του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής 
ταφής 2.  Από ό,τι γνωρίζει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχουν
γίνει δεκτά σε αυτό τον χώρο υγειονομικής ταφής ούτε επικίνδυνα απόβλητα ούτε υλικά 
κατεδάφισης και τέφρα.

– Ο χώρος αυτός επιθεωρείται και ελέγχεται τακτικά, όπως προβλέπει η άδεια λειτουργίας 
που διαθέτει. Από την πλευρά αυτή δεν έχουν εντοπισθεί παραλείψεις της διαχείρισης ή 
προβλήματα μη συμμόρφωσης..

– lΗ Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν έχει πληροφορηθεί ότι η εγκατάσταση αποτέφρωσης 
αποβλήτων του Stoke-on-Trent κατεδαφίστηκε. Η εγκατάσταση εξακολουθεί να λειτουργεί 
σύμφωνα με την αντίστοιχη άδεια.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ελλείψει αποδείξεων περί του εναντίου, η Επιτροπή
συμπεραίνει ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Cold Meece λειτουργεί με
ισχύουσα άδεια και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων».

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999,  σσ. 1-19.
2 ΕΕ L 11/27 της 16.1.2003.


