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RÉSZÉRE

Tárgy: A Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező anyagokkal 
szennyezett területek ellen” nevében benyújtott 0944/2004. számú, 7 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv 
végrehajtásának az Egyesült Királyság általi állítólagos elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság elmulasztotta megfelelően 
végrehajtani a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelvet. Például az Egyesült 
Királyság hulladéklerakókról szóló rendelete 2002-től kizárná a meglévő hulladéklerakókat az 
EU-irányelvben megállapított lényeges követelmények teljesítése alól, mint például az alól, 
hogy mesterséges szigetelő rendszerekkel megakadályozzák annak a területnek a 
környezetszennyezését, ahol a hulladéklerakót létesítették. Ezenkívül az Egyesült Királyság 
rendelete az európai uniós irányelvvel szemben nem tiltaná meg, hogy a hulladéklerakókat 
geológiailag instabil környezetben helyezzék el. Ennek következtében az Egyesült 
Királyságban jelenleg működő összes hulladéklerakó használati engedélyt kapott, tekintet 
nélkül arra a veszélyre, amit a petíció benyújtója szerint az emberi egészségre és a 
környezetre jelentenek. A petíció benyújtója a Houghton Quarry hulladéklerakót említi
példaként. Felhívja az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a vonatkozó EU-irányelvet alkalmazzák Houghton Quarry tekintetében, és követeli a 
hulladéklerakó bezárását, amennyiben nem felel meg az említett követelményeknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. november 30.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az északkelet-angliai Houghton-le-Spring 
hulladéklerakó telep további működésével kapcsolatban. A Bizottság ismeri a telepet, mivel 
több éven keresztül vizsgálta a petíció benyújtójának állításait. E vizsgálatok során a 
Bizottság kétszer kapcsolatba lépett a brit hatóságokkal arra kérve azokat, hogy fűzzenek 
megjegyzéseket az elhangzott állításokhoz. A brit hatóságok válaszoltak a kérésre, és második 
válaszukban rendelkezésre bocsátották a talajvíz minőségére vonatkozó monitoring adataikat. 
A Bizottság értékelte a petíció benyújtója és a brit hatóságok által benyújtott adatokat, és 
megállapította, hogy nem talált elegendő bizonyítékot a közösségi jog megsértésére, 
következésképpen nem rendelheti el az EK-Szerződés 226. cikke értelmében a jogsértési 
eljárás megindítását a petíció benyújtójának kérése szerint. 

A petíció benyújtója az európai ombudsmanhoz is fordult azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak 
számára hozzáférést a panaszhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. A panasz lezárása óta a 
petíció benyújtójának rendelkezésére bocsátották a nyilvántartásba vett panaszához 
kapcsolódó, a brit hatóságok és a Bizottság között folytatott levelezés másolatát, ezen belül az 
Egyesült Királyság által benyújtott monitoring adatokat. Ezt követően az ombudsman lezárta 
a vizsgálatot (ref. 3381/2004/TN), mivel úgy ítélte meg, hogy Sheila Ellis hozzáférés iránti 
kérését már teljesítették.  

Ezenkívül a petíció benyújtója tájékoztatta a Bizottságot, hogy a telep új engedélyt kapott a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 
96/61/EK tanácsi irányelv1 alapján egy konzultációs eljárást követően, amelybe a petíció 
benyújtóit is bevonták. A Bizottság, miután további levelezést folytatott a telepről a petíció 
benyújtójával, 2005 októberében egy találkozó keretében megvitatta az esetet a brit 
hatóságokkal, és további tájékoztatást kért a telep működésével kapcsolatban, a közvetlenül a 
petíció benyújtója által e további levelezés során küldött információk alapján. E találkozót 
követően a hatóságok kiegészítő információkat nyújtottak be írásban. Miután a bizottsági 
szolgálatok áttekintik a továbbított terjedelmes technikai dokumentációt, a Bizottság abban a 
helyzetben lesz, hogy ismét állást foglaljon az ügyben. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. március 28.
A Bizottság e petícióra adott korábbi válaszát és az Egyesült Királyság hatóságaival 2005 
októberében tartott találkozót követően az Egyesült Királyság hatóságai további tájékoztatást 
nyújtottak a petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. 

Az Egyesült Királyság megpróbált egyenként választ adni a hulladéklerakó működésével 
kapcsolatban tett állításokra. A működés megkezdése előtt végzett talajvízvizsgálat 
eredményeivel kapcsolatos kérdésre az Egyesült Királyság hatóságai megjegyezték, hogy a 
működés megkezdése előtti auditjelentést 1997. január 23-i dátummal a Biffa Waste Services 
készítette. A jelentés azt állapította meg, hogy a hulladéklerakó működésének megkezdése 
előtt enyhe mértékű nehézfém-szennyeződés volt jelen a talajvízben, azonban rámutattak arra, 
hogy ez a dolomitkőzetben végzett fúrásoknak volt betudható, amely kőzet nehézfémeket 
tartalmazhatott. 

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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Az Egyesült Királyság hatóságai által a telep körüli furatokkal kapcsolatban adott tájékoztatás 
szerint a telep első engedélyezésekor ezek helyéről a Tyne és Wear folyók 
hulladékszabályozó hatóságával (Tyne and Wear Waste Regulation Authority) és a Nemzeti 
Folyófelügyeleti Hatósággal (National Rivers Authority) folytatott konzultáció, majd ezt 
követően 2001 októberében a Környezetvédelmi Ügynökséggel (Environment Agency) 
folytatott konzultáció alapján döntöttek. A szennyezésmegelőzési és -csökkentési (PPC) 
engedély iránti kérelemmel kapcsolatban 2004 augusztusában független környezeti 
kockázatértékelést végeztek, és jegyzőkönyvet vettek fel a telepen fúrandó további furatok 
elhelyezésére vonatkozóan. Az Egyesült Királyság hatóságai által nyújtott tájékoztatás szerint 
az üzemeltető havonta elvégzi a talajvízminták elemzését, miközben a Környezetvédelmi 
Ügynökség is évente legalább egyszer ellenőrzi a telepet, ami kiterjedhet talajvízminták 
vételére és vizsgálatára is. 

A petíció benyújtójának arra vonatkozó kérdésével kapcsolatban, hogy határesetnek minősülő 
veszélyes hulladékokat (pl. szennyezett ruhadarabokat) vesznek át a telepen, az Egyesült 
Királyság hatóságai válaszukban kifejtik, hogy a PPC-engedélyben szereplő engedélyezett 
hulladékok jegyzékében nincs utalás a határesetnek minősülő veszélyes hulladékokra. 
Ezenkívül azt állítják, hogy a Környezetvédelmi Hatóság nem tud arról, hogy ilyen tételeket 
vennének át a telepen. Mivel a telep nem vehet át veszélyes hulladékot, tájékoztatásuk szerint 
így nem alakították ki a veszélyes hulladékok elemzési követelményeit, illetve eljárásait sem. 
Azonban az Egyesült Királyság hatóságai által nyújtott tájékoztatás szerint a telepre beérkező 
hulladékot ellenőrzik, hogy megfelel-e az engedély feltételeinek: zártláncú tévén kísérik 
figyelemmel a hulladék beérkezését a mérleghídra, ezután a gépkezelő lerakáskor ellenőrzi a 
hulladékot, majd ezt követően a hulladék szétterítésekor még egy ellenőrzést végeznek.

Azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a telepen a furatokat további független szakértői 
vizsgálatnak vessék alá, az Egyesült Királyság hatóságai megerősítették, hogy a 
Környezetvédelmi Ügynökség mérlegelését követően megállapodnak majd abban, hogy a 
közeljövőben elvégzik a telep körüli talajvíz független elemzését. Amint a Bizottság újabb 
információkat kap az elemzés eredményeiről, ismét állást foglal az ügyben. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. július 3.

A Bizottság e petícióra adott korábbi válaszát követően az Egyesült Királyság hatóságai 
további információkat nyújtottak a petíció benyújtója által javasolt furatellenőrzés kérdésével 
kapcsolatban.

Azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a telepen a furatokat további független szakértői 
vizsgálatnak vessék alá, az Egyesült Királyság hatóságai jelezték, hogy a Környezetvédelmi 
Ügynökség mérlegelését követően 2006 júniusának közepén megkezdték a telep körüli 
talajvíz független elemzését. 

Az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztatták a Bizottságot, hogy a British Geological 
Survey független tanácsadó céggel kötöttek szerződést a telepen található furatokból történő 
talajvízminta-vétel ellenőrzésére, valamint azt követően a minták laboratóriumi vizsgálata 
alapján egy mindenre kiterjedő auditjelentés elkészítésére. Az Egyesült Királyság hatóságai 
jelezték, hogy az auditjelentés végleges változata várhatóan 2006 augusztusára készül el. 
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Amint a Bizottság újabb információkat kap az elemzés eredményeiről, abban a helyzetben 
lesz, hogy ismét állást foglaljon az ügyben.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. december 12.

A petícióra adott előző bizottsági választ követően a brit hatóságok benyújtották a területen 
található furatokból vett talajvíz minták laboratóriumi elemzésének eredményeiről szóló 
auditjelentés másolatát (a másolat csatolva). A jelentés következtetései (37. oldal) 
megállapítják, hogy a talajvízre vonatkozó vizsgálati eredmények és a korábbi megfigyelések 
eredményei alapján a hulladéklerakó nem gyakorol mérhető hatást a talajvíz minőségére. 
Mindazonáltal a J2 furat környékén kimutattak némi szennyeződést a talajvízben. A jelentés a 
7.1 pontban részletesen felsorolja a szennyezés lehetséges forrásait: a közeli kavicslerakati és 
trágyafeldolgozó területről származó szennyező anyagok; a terület alátámasztására szolgáló, 
vastag rétegű potenciálisan szennyezett mesterséges talaj; a gyom- és rovarirtó szerek 
lehetséges használata a területtől északra fekvő mezőgazdasági művelés alatt álló földeken; az 
A690-es út közelsége, amelynek sózása miatt fordulhat elő szennyeződés. A jelentés (a 9. 
pontban) összefoglalja a jövőbeli megfigyelési-ellenőrzési módszerek javítására vonatkozó 
javaslatokat.

A Bizottság a J2 furat területén kimutatott szennyeződés elszivárgásának lehetséges 
veszélyeiről további tájékoztatást, valamint megerősítést kért a brit hatóságoktól arra 
vonatkozólag, hogy a terület kezelője alkalmazza az ajánlásokat. Amint a Bizottság megkapja 
ezt a tájékoztatást, friss információkkal tud majd szolgálni a bizottság számára.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petícióra adott korábbi válaszát követően a Bizottság konkrét kérdéseket intézett a brit 
hatóságokhoz a hulladéklerakó működésével kapcsolatban, különös tekintettel a 
következőkre: a telepről származó gázkibocsátások észlelése; az az időtartam, ameddig 
várhatóan folytatódik a hulladéklerakás a helyszínen; a telep lezárására vonatkozó program és 
a helyszín stabilitásával kapcsolatos aggályok, különös tekintettel a telep déli határánál 
kialakult hasadékra.

A brit hatóságok ezt követően válaszoltak a megkeresésre, és információkkal szolgáltak a 
konkrét kérdésekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében – néhány esetben – további 
tájékoztatásra is szükség lesz. A petíció benyújtója ezenkívül tájékoztatást adott a 
Bizottságnak a telep működését, valamint az ott elhelyezett hulladék természetével 
kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést illetően. Ennek eredményeképpen 
a Bizottságnak szándékában áll a szóban forgó kérdések részletesebb megvitatása a brit 
hatóságokkal. Amint a Bizottság tájékoztatást kap az egyes kérdésekre vonatkozóan, 
naprakész információkkal tud majd szolgálni.

Melléklet: Jelentés: „A talajvíz vizsgálata a Houghton Quarry hulladéklerakó helyszínén”

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság a 2010 végi tömbösített ülésén ismét felhívta a brit hatóságok figyelmét erre a 
petícióra.  A Bizottság különösen azt kérte, hogy tisztázzák a petíció benyújtói által felvetett 
néhány fontos kérdést. 
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A brit hatóságok korábban arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy ideiglenes zárlatot rendeltek 
el a hulladéklerakó négy platformjából három lezárásával. A panaszosok arról tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy az 1. platform 2010 júliusában még mindig csak részlegesen volt lezárva, a 
3. platform lezárását 2010-ben még elő sem irányozták, az 1. és a 2. platform tetején pedig 
jelentős mértékű hulladéklerakás volt folyamatban. 

A brit hatóságok kifejtették, hogy a hulladéklerakó lezárásának elmaradása jogos aggodalmat 
váltott ki a helyi lakosok körében. A Környezetvédelmi Ügynökség aktívan törekedett annak 
elérésére, hogy a hulladéklerakót mihamarabb lezárják. A hulladéklerakó 2. szakaszát 
ideiglenesen lezárták, azonban a telep ezen részének oldalirányú lejtése nem tette lehetővé a 
végleges lezárást. Az 1. szakasz lezárása 2010 végéig volt esedékes. Ez idő alatt az egész 
telepen hulladéklerakó-gázok kitermelése volt folyamatban. Ezenfelül a telepet bevonták a 
hulladéklerakókban keletkező gázok nemzeti szintű ellenőrzésébe, és egy csoport ellenőrizte a 
telepet. Az értékelés 2010. december végére volt esedékes, a petíció benyújtóinak pedig 
megígérték, hogy kapnak egy másolatot az értékelésből. A telep sikeres lezárását prioritássá 
tették, ami csökkentené a telepről kiszivárgó szagokat, a hulladékot és az onnan származó 
élősködők okozta kellemetlenségeket. 

A petíció benyújtói ezenfelül aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy a 
hulladéklerakó telepen a csurgalékvíz szintje a szigetelőfal fölött van, és az 2009 óta mind a 
mai napig folyamatosan átszivárog a víztartó kőzetrétegbe. A petíció benyújtóinak állítása 
szerint az üzemeltető nagy mennyiségű vizet pumpált a telepre a víztartó rétegekből, hogy az 
ellenőrző furatokból a szennyvízcsatorna-rendszerbe mossa a szennyező anyagokat. A brit 
hatóságok kifejtették, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség az eset kapcsán épp most 
vizsgálja a talajvíz állapotát azzal a céllal, hogy adott esetben bűntető eljárást indítson a telep 
üzemeltetőjével szemben. 2009 őszén kimutatták, hogy a furatokban megemelkedett a 
szennyezettség szintje. Az ügyirat előkészítési fázisban van, az üzemeltetőt pedig vádlottként 
kihallgatták. 

A petíció benyújtói aggodalmuknak adtak hangot amiatt is, hogy megsértették a telepen 
elhelyezett hulladék szintjére vonatkozó előírásokat is, mivel az helyenként nagyon magas. A 
petíció benyújtója arra is felhívta a figyelmet, hogy eltávolították a telep körüli védműveket, 
ami azzal az eredménnyel járt, hogy megnőtt a telepről kiáramló por mennyisége, 
veszélyeztetve a helyi lakosok egészségét. A brit hatóságok kifejtették, hogy a por miatt eddig 
csak kevés panasz érkezett. Ami a hulladékszint előzetes megállapítását illeti, ez a kérdés a 
Környezetvédelmi Ügynökség által felügyelt integrált környezetszennyezés-megelőzési és 
-csökkentési engedélyhez kapcsolódik, amelynek a telep eleget tesz. A hulladékszintek 
utólagos megállapítása és a védmű eltávolításával kapcsolatos kérdések a helyi 
területrendezési hatóság hatáskörét képező területrendezési ügyek körébe tartoznak, és ezeket 
jelenleg vizsgálják. 

A Bizottság friss helyzetjelentést kért a telepről, tekintettel a lezárás terén elért előrehaladásra, 
az előkészítés alatt álló büntetőeljárásra és azon állítás helyi területrendezési hatóság általi 
kivizsgálásának eredményére, miszerint nem tartották tiszteletben a hulladékszintekre 
vonatkozó előírásokat.


