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Tárgy: A Margret és Alan Bereton brit állampolgárok által benyújtott 1390/2009. számú 
petíció a staffordshire-i Cold Meece területén található hulladéklerakó 
üzemeltetésével kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Staffordshire megyei tanács nem teljesíti 
kötelezettségeit a Cold Meece-i hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatban, amelyet a 
hulladéklerakókról szóló irányelv (az 1999/31/EK irányelv) alapján a veszélyeshulladék-
lerakók közé sorolnak. A petíció benyújtója a mérgező hulladékok, és különösen a Stoke-on-
Trent városában található hulladékégető létesítmény lebontása miatt a hulladéklerakóba 
átszállított gumi és hamu helytelen tárolását kifogásolja. A petíció benyújtója szerint a 
hulladéklerakó helytelen igazgatása komoly egészségügyi kockázatot jelent a helyi lakosok 
számára. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy az Európai Bizottsággal vizsgáltassa ki az 
ügyet. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12.

2010. április 6-án a brit hatóságok a Bizottság rendelkezésére bocsátották a petícióval 
kapcsolatosan kért információkat. 
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A brit hatóságok a következőket erősítették meg:

- A Cold Meece-i hulladéklerakó-üzemeltető (a Biffa Waste Services Limited) a 
hulladéklerakókról szóló irányelv (az 1999/31/EK irányelv1) vonatkozó rendelkezései 
értelmében két érvényes hulladéklerakó-engedéllyel rendelkezik.

- A telepre érkező összes hulladékot a hulladék átvételének kritériumairól szóló bizottsági 
határozatban (2003/33/EK2) előírt hulladékátvételi kritériumok alapján szűrik. A brit 
környezetvédelmi hivatal tudomása szerint veszélyes hulladékot, illetve égetésből származó 
hamut a lerakó nem fogadott be.

- A telepengedéllyel összhangban a lerakót rendszeresen szemlézik és ellenőrzik. Az 
ellenőrzések során a lerakó igazgatásával kapcsolatban hiányosságok vagy az előírások 
megszegésének gyanúja nem merült fel. 

- A brit környezetvédelmi hivatalnak nincs tudomása arról, hogy a Stoke-on-Trent városában 
található hulladékégető létesítményt lebontanák. A telep a megfelelő engedélyek birtokában 
jelenleg is üzemel.

Következtetések
A fentiek alapján és ellenkező értelmű értesülések hiányában a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a Cold Meece-i hulladéklerakó érvényes engedély birtokában és a 
hulladéklerakókról szóló irányelv előírásaival összhangban működik.
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