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Tema: Peticija Nr. 1390/2009 dėl problemų, susijusių su Cold Meece sąvartyno 
(Stafordšyre) eksploatavimu, kurią pateikė Jungtinės Karalystės piliečiai 
Margret ir Alan Bereton

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad Stafordšyro grafystės taryba nesilaiko savo įsipareigojimų dėl 
Cold Meece sąvartyno, pagal Sąvartynų direktyvą (Direktyvą 1999/31/EB) įtraukto į 
pavojingų atliekų sąvartynų sąrašą, eksploatavimo. Peticijos pateikėjas kritikuoja netinkamą 
nuodingų atliekų, visų pirma skaldos ir pelenų, į šį sąvartyną perkeltų nugriovus Stoko prie 
Trento atliekų deginimo įrenginius, laikymą. Anot peticijos pateikėjo, netinkamai 
administruojant sąvartyną kyla didelė grėsmė gyventojų sveikatai. Jis prašo Europos 
Parlamento paraginti Europos Komisiją išnagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

2010 m. balandžio 6 d. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pateikė Komisijai 
reikalaujamą informaciją dėl peticijos.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos patvirtino, kad:

– Cold Meece sąvartyno operatorius (įmonė „Biffa Waste Services Limited“) turi du 
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galiojančius sąvartyno leidimus, išduotus laikantis Sąvartynų direktyvos (Direktyva 
1993/31/EB)1.atitinkamais straipsniais;

– visos sąvartyne gautos atliekos vertinamos pagal atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus, 
laikantis Komisijos sprendime dėl atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijų (2003/33/EB)2

nustatytų reikalavimų. Aplinkos agentūros žiniomis, šiame sąvartyne nebuvo priimta jokių 
pavojingų atliekų bei nebuvo gauta jokių deginimo pelenų liekanų; 

– vadovaujantis sąvartyno leidimu, sąvartynas reguliariai tikrinamas ir audituojamas. Šiuo 
atžvilgiu, nepranešta apie jokius sąvartyno valdymo trūkumus ar įsipareigojimų nesilaikymą; 

– Aplinkos agentūra neturi žinių, kad Stoko prie Trento atliekų deginimo įrenginiai nugriauti.
Iš tikrųjų įrenginiai veikia vadovaujantis atitinkamu veiklos leidimu.

Išvados
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, nepateikus bet kokių tai paneigiančių įrodymų, 
Komisija daro išvadą, kad Cold Meece sąvartynas veikia remiantis galiojančiu leidimu ir 
laikantis Sąvartynų direktyvos reikalavimų. 

                                               
1 OL C 182, 1999 7 16, p. 1–19.
2 OL L 11/27, 2003 1 16.


