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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1390/2009, którą złożyli Margret i Alan Bereton (Wielka Brytania), 
w sprawie problemów związanych z działalnością składowiska odpadów Cold 
Meece (Staffordshire)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymują, że władze Hrabstwa Staffordshire nie dotrzymują zobowiązań 
dotyczących działalności składowiska odpadów Cold Meece, które na mocy dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE) wpisane jest na listę składowisk 
odpadów niebezpiecznych. Składający petycję krytykują nieodpowiednie składowanie 
odpadów toksycznych, a przede wszystkim gruzu i popiołów przeniesionych na składowisko 
w związku z likwidacją spalarni odpadów w Stoke-on-Trent. Według autorów petycji 
niewłaściwe zarządzanie składowiskiem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców. Wzywają oni Parlament Europejski, by nakłonił Komisję Europejską do 
zbadania tej sprawy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.

W dniu 6 kwietnia 2010 r. władze Wielkiej Brytanii przekazały Komisji wymagane 
informacje odnoszące się do wspomnianej petycji. 

Władze brytyjskie potwierdziły następujące fakty:
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- operator składowiska odpadów Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) posiada dwa 
ważne zezwolenia na prowadzenie składowiska zgodne z odnośnymi artykułami dyrektywy w 
sprawie odpadów (dyrektywa 1999/31/WE)1;

- wszelkie odpady przyjmowane na to składowisko podlegają ocenie według kryteriów 
przyjęcia odpadów na składowiska zgodnych z wymogami decyzji Komisji w sprawie 
kryteriów przyjęcia odpadów na składowiska (2003/33/WE)2; według informacji, jakimi 
dysponuje Europejska Agencja Ochrony Środowiska, na składowisko to nie przyjęto żadnych 
niebezpiecznych odpadów, nie przyjmuje się na nie również resztek popiołu ze spalania;

- zgodnie z zezwoleniem składowisko to podlega regularnym inspekcjom i kontrolom; w 
związku z tym nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do zarządzania obiektem, czy też 
problemów z niespełnianiem przezeń wymogów;

- Europejska Agencja Ochrony Środowiska nie posiada informacji o likwidacji spalarni 
odpadów w Stoke-on-Trent; spalarnia ta aktualnie działa w oparciu o odnośne zezwolenie.

Wnioski
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, a także wobec braku przeciwnych dowodów, Komisja 
konkluduje, że składowisko odpadów Cold Meece działa w oparciu o ważne zezwolenie oraz 
w zgodzie z wymogami dyrektywy w sprawie składowania odpadów.

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19
2 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27.


