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Temats: Lūgumraksts Nr. 1390/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgie Margret un Alan Bereton, par problēmām, kas saistītas ar 
Cold Meece atkritumu poligona darbību (Stafordšīra)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Stafordšīras grāfistes padome nepilda tās pienākumus 
attiecībā uz Cold Meece atkritumu poligona darbību, kas saskaņā ar Atkritumu poligonu 
direktīvu (Direktīva 1999/31/EK) ir reģistrēta kā bīstamo atkritumu teritorija. Lūgumraksta 
iesniedzējs kritizē neatbilstošu toksisko atkritumu un īpaši šķembu un pelnu, kas pārvesti uz 
šo teritoriju pēc atkritumu dedzināšanas iekārtas nojaukšanas Stokā pie Trentas, uzglabāšanu. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju nepareiza poligona uzturēšana 
apdraud iedzīvotāju veselību. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu likt Komisijai izmeklēt šo 
jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā

2010. gada 6. aprīlī Apvienotās Karalistes iestādes sniedza Komisijai saistībā ar šo 
lūgumrakstu pieprasīto informāciju. 

Apvienotās Karalistes iestādes apstiprināja turpmāk izklāstīto:

– Cold Meece atkritumu poligona operatoram (Biffa Waste Services Limited) ir divas derīgas 
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atkritumu poligona atļaujas saskaņā ar attiecīgajiem pantiem Atkritumu poligonu direktīvā 
(Direktīva 1999/31/EK)1;
– visi atkritumi, ko nogādā poligonā, tiek pārbaudīti, izvērtējot to atbilstību atkritumu 
pieņemšanas kritērijiem, atbilstoši prasībām, kas izklāstītas Komisijas Lēmumā par kritērijiem 
atkritumu pieņemšanai (Direktīva 2003/33/EK)2. Pēc Vides aģentūras rīcībā esošās 
informācijas, minētajā poligonā nav nonākuši bīstami atkritumi un tajā nenonāk arī 
dedzināšanas procesā radušos pelnu atlikumi;
– atbilstoši poligona atļaujai to regulāri pārbauda un kontrolē. Saistībā ar minēto nav ziņots 
par nepilnībām poligona apsaimniekošanā vai par neatbilstības gadījumiem;

– Vides aģentūrai nav informācijas par atkritumu dedzināšanas iekārtas nojaukšanu Stokā pie 
Trentas. Faktiski iekārta pašlaik darbojas ar attiecīgo atļauju.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nav nekādu pierādījumu par pretējo, Komisija secina, ka 
Cold Meece poligons darbojas, pamatojoties uz derīgu atļauju un ievērojot Atkritumu 
poligonu direktīvā noteiktās prasības.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.
2 OV L 11, 16.1.2003., 27. lpp.


