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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0944/2004 dėl to, kad Jungtinė Karalystė tariamai neįgyvendina 
ES Direktyvos dėl atliekų sąvartynų, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietė Sheila Ellis „Residents Against Toxic Site“ vardu, su 7 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Jungtinė Karalystės tinkamai neįgyvendino ES Direktyvos dėl 
atliekų sąvartynų. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės sąvartynų nuostatuose nurodyta, kad nuo 
2002 m. esamiems sąvartynams nebetaikomi svarbūs reikalavimai, nustatyti ES direktyvoje, 
kaip antai reikalavimas, kad dirbtinio pakloto sistemos apsaugotų nuo aplinkos taršos tose 
vietose, kuriose įrengti sąvartynai. Be to, pagal Jungtinės Karalystės nuostatas nedraudžiama 
sąvartynų įrengti nestabilioje geologinėje aplinkoje, nors ES direktyvoje reikalaujama to 
nedaryti. Taigi, pasak peticijos pateikėjos, visiems esamiems Jungtinės Karalystės 
sąvartynams suteiktos licencijos, nepaisant pavojaus, kurį jie kelia žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Peticijos pateikėja kaip pavyzdį nurodo Houtono sąvartyną. Ji ragina Europos 
Parlamentą imtis veiksmų ir pareikalauti, kad Houtono sąvartynui būtų taikomos atitinkamos 
ES direktyvos, ir prašo uždaryti jį, jei nebus galima įvykdyti minėtų reikalavimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. balandžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. lapkričio 30 d.

„Peticijos pateikėja susirūpinusi dėl to, kad Houton le Springo sąvartynas Šiaurės Rytų 
Anglijoje ir toliau naudojamas. Komisija žino apie šį sąvartyną, nes ne vienus metus nagrinėjo 
peticijos pateikėjos teiginius. Atlikdama tyrimus Komisija du kartus susisiekė su Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijomis ir paprašė pakomentuoti peticijos pateikėjos teiginius.



PE367.729REV.V 2/5 CM\857132LT.doc

LT

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakė ir su antruoju atsakymu pateikė požeminio 
vandens kokybės stebėsenos duomenis. Komisija įvertino peticijos pateikėjos ir Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijų pateiktus duomenis ir padarė išvadą, jog nėra pakankamai 
įrodymų, kad pažeidžiama Bendrijos teisė, kad būtų galima pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą pagal EB sutarties 226 straipsnį, kaip prašo peticijos pateikėja.

Peticijos pateikėja taip pat kreipėsi į Europos ombudsmeną dėl prašymo leisti susipažinti su 
skundo bylos dokumentais. Kadangi skundo nagrinėjimas baigtas, peticijos pateikėjai 
pateiktos viso Jungtinės Karalystės valdžios institucijų ir Komisijos susirašinėjimo dėl jos 
užregistruotos skundo bylos, įskaitant Jungtinės Karalystės pateiktus stebėsenos duomenis, 
kopijos. Vėliau ombudsmenas baigė tyrimą (nuoroda 3381/2004/TN), nes nustatė, kad S. Ellis 
prašymas leisti susipažinti su dokumentais patenkintas.  

Be to, peticijos pateikėja informavo Komisiją, kad po konsultacijų, kuriose dalyvavo ir 
peticijos pateikėjai, sąvartynui dabar išduotas naujas leidimas pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1. Po tolesnio 
susirašinėjimo su peticijos pateikėja dėl šio sąvartyno Komisija aptarė minėtą klausimą su 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis 2005 m. spalio mėn. susitikime, siekdama gauti 
papildomų Jungtinės Karalystės valdžios institucijų paaiškinimų dėl sąvartyno naudojimo, 
remdamasi tolesniu susirašinėjimu dabar jau tiesiogiai su peticijos pateikėja. Po šio susitikimo 
valdžios institucijos raštu pateikė papildomą informaciją. Komisijos tarnyboms užbaigus 
daugybės atsiųstų techninių dokumentų tyrimą, Komisija galės nuspręsti dėl savo pozicijos 
šiuo klausimu.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. kovo 28 d.

„Komisijai pateikus ankstesnį atsakymą į šią peticiją ir po 2005 m. spalio mėn. susitikimo su 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis, pastarosios pateikė papildomos informacijos 
peticijos pateikėjos iškeltais klausimais.

Atsakydamos Jungtinės Karalystės valdžios institucijos stengėsi atkreipti dėmesį į tam tikrus 
klausimus dėl sąvartyno naudojimo. Į klausimą dėl požeminio vandens tyrimo rezultatų prieš 
pradedant naudoti sąvartyną Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakė, kad audito prieš 
pradedant naudoti sąvartyną ataskaitą 1997 m. sausio 23 d. parengė bendrovė „Biffa Waste 
Services“. Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad prieš pradedant naudoti sąvartyną buvo 
nustatyta nedidelė tarša sunkiaisiais metalais; tačiau valdžios institucijos pažymi, kad tai buvo 
siejama su akmens (magnio kalkakmenio), kuriame buvo sunkiųjų metalų, išgrąžomis.

Dėl išgrąžų vietos sąvartyne iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateiktos medžiagos 
matyti, kad tuo metu, kai sąvartynui suteiktas pirmasis leidimas, dėl tų vietų nuspręsta 
pasikonsultavus su Taino ir Viro atliekų klausimų reglamentavimo institucija ir Nacionaline 
upių institucija, ir vėliau, 2001 m. spalio mėn., – su Aplinkos apsaugos agentūra. Dėl 
pateiktos paraiškos dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo 2004 m. rugpjūčio 
mėn. atliktas nepriklausomas rizikos aplinkai vertinimas, nustatytos kitoms sąvartyno 
išgrąžoms taikomos sąlygos. Iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateiktos 

                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
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informacijos matyti, kad subjektas kas mėnesį atlieka požeminio vandens mėginių tyrimus, o 
Aplinkos apsaugos agentūra bent kartą per metus atlieka sąvartyno auditą; toks auditas gali 
apimti požeminio vandens mėginių ėmimą ir stebėseną.

Dėl peticijos pateikėjos iškelto ribinių pavojingų atliekų (pvz., užterštų skudurų), kurios 
priimamos į sąvartyną, klausimo Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakyme teigia, 
kad leidžiamų atliekų sąraše, įtrauktame į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, 
nenurodytos ribinės pavojingos atliekos. Be to, valdžios institucijos teigia, kad Aplinkos 
apsaugos agentūra neinformuota, kad į sąvartyną priimami tokie daiktai. Kadangi į sąvartyną 
neleidžiama priimti pavojingas atliekas, valdžios institucijos pabrėžia, kad nėra ir reikalavimo 
tirti pavojingas medžiagas ar nustatytos jų tyrimo tvarkos. Tačiau, remiantis Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijų pateikta medžiaga, į sąvartyną patenkančios atliekos 
patikrinamos, siekiant užtikrinti jų atitiktį leidimo sąlygoms: naudojant uždaros grandinės 
vaizdo sistemas tuo metu, kai atliekos atvežamos ant tiltinių svarstyklių, vėliau, atliekas 
išpilant, jas patikrina mechanizmo operatorius; atliekos dar kartą patikrinamos, kai 
paskleidžiamos.

Dėl pasiūlymo sąvartyne atlikti nepriklausomą išgrąžų stebėseną Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos patvirtino, kad, apsvarsčiusios Aplinkos apsaugos agentūrai, jos 
artimiausiu metu atliks nepriklausomą požeminio vandens tyrimą aplink sąvartyną. Komisijai 
gavus daugiau informacijos apie šio tyrimo rezultatus, ji apsispręs dėl tolesnės savo pozicijos 
šiuo klausimu.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d.

„Komisijai pateikus ankstesnį atsakymą į šią peticiją, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos pateikė papildomos informacijos dėl išgrąžų stebėsenos klausimo, kurį iškėlė 
peticijos pateikėja.

Dėl pasiūlymo sąvartyne atlikti dar vieną nepriklausomą išgrąžų stebėseną Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos nurodė, kad, apsvarsčius Aplinkos apsaugos agentūrai, 
2006 m. birželio viduryje turi būti pradėtas nepriklausomas požeminio vandens tyrimas aplink 
sąvartyną.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo Komisiją, kad su nepriklausomais 
konsultantais – Jungtinės Karalystės geologijos tarnyba – sudaryta sutartis dėl požeminio 
vandens mėginių ėmimo iš išgrąžų sąvartyne stebėsenos ir vėliau išsamios audito ataskaitos, 
parengtos remiantis mėginių laboratorine analize. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
nurodė, kad audito ataskaita turėtų būti parengta iki 2006 m. rugpjūčio mėn. Komisijai gavus 
daugiau informacijos apie šio tyrimo rezultatus, ji apsispręs dėl tolesnės savo pozicijos šiuo 
klausimu.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. gruodžio 12 d.

„Komisijai pateikus ankstesnį atsakymą į šią peticiją, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos pateikė išsamios audito ataskaitos, kurioje nagrinėjami požeminio vandens 
mėginių, paimtų iš išgrąžų sąvartyne, rezultatai, kopiją (pridedama). Ataskaitos išvadose 
(37 psl.) teigiama, kad nustatyti požeminio vandens tyrimo faktai ir anksčiau atliktos 
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stebėsenos rezultatai rodo, kad sąvartynas neturi išmatuojamo poveikio požeminio vandens 
kokybei. Tačiau tam tikra požeminio vandens tarša nustatyta ir pirmiausia ji nustatyta J2 
išgrąžos teritorijoje. Ataskaitos 7.1 punkte išsamiai išvardyti galimi šios taršos šaltiniai, 
įskaitant teršalus iš kaimyninių betono maišymo ir dirvožemio perdirbimo vietų; storas 
galimai užterštos po ta sąvartyno dalimi supiltos žemės sluoksnis; galimas herbicidų ir 
pesticidų naudojimas žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje į šiaurę nuo sąvartyno; arti 
einantis kelias A690, kaip taršos kelių druska šaltinis. Ataskaita baigiama (9 punktas) 
rekomendacijomis ateityje patobulinti stebėsenos metodiką.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijų paprašyta pateikti daugiau informacijos apie galimą 
sąvartyno nuotekų iš J2 išgrąžos teritorijos, kuri nurodyta kaip užteršta, pavojų ir patvirtinti, 
kad sąvartyno operatorius laikėsi atitinkamų rekomendacijų. Gavusi šią informaciją Komisija 
galės pateikti komitetui naujesnės informacijos.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Komisija, pateikusi ankstesnį atsakymą į šią peticiją, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijoms pateikė konkrečius klausimus dėl sąvartyno naudojimo, būtent dėl: nustatytų 
dujinių teršalų iš sąvartyno; laikotarpio, kurį, kaip manoma, į sąvartyną bus verčiamos 
atliekos; sąvartyno paviršiaus užsandarinimo programos ir susirūpinimo dėl sąvartyno 
stabilumo, ypač dėl ties pietine sąvartyno riba atsiradusių įtrūkimų.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakė ir pateikė informacijos dėl konkrečių 
klausimų, kuri kai kuriais atvejais dar turi būti išaiškinta. Be to, peticijos pateikėja pateikė 
informacijos Komisijai dėl sąvartyno naudojimo ir galimybių viešai susipažinti su 
dokumentais, susijusiais su jame laikomų atliekų pobūdžiu. Taigi Komisija ketina Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijoms dar pateikti šiuos klausimus. Gavusi paaiškinimą tam tikrais 
klausimais Komisija galės pateikti naujesnės informacijos.“

Priedas. Požeminio vandens tyrimų Houtono sąvartyne ataskaita.

8. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija apibendrinančiame susitikime, vykusiame 2010 m. pabaigoje, Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijoms vėl iškėlė klausimą dėl šios peticijos. Visų pirmas Komisija paprašė 
pateikti paaiškinimus tam tikrais rūpestį keliančiais peticijos pateikėjų iškeltais klausimais.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos anksčiau informavo Komisiją, kad sąvartyne 
įrengtos laikinos uždangos, uždangos galutinai turi būti įrengtos trims iš keturių sąvartyno 
dalių. Peticijos pateikėjai informavo Komisiją, kad iki 2010 m. liepos mėn. įrengta tik dalinė 
1 dalies uždanga, neįrengta 2010 m. numatyta 3 dalies uždanga, vis dar vyksta svarbiausi 1 ir 
2 dalių uždangų įrengimo darbai.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad nepakankamas sąvartyno 
užsandarinimas vietos gyventojams pagrįstai kelia susirūpinimą. Aplinkos apsaugos agentūra 
aktyviai skatina įgyvendinti planą ir kuo greičiau užsandarinti sąvartyną. 2 etapo sąvartyno 
daliai įrengta laikina uždanga, tačiau kadangi toje vietoje yra šoninis šlaitas, tai reiškia, kad 
nuolatinės uždangos čia įrengti neįmanoma. 1 etapo sąvartyno dalį planuota užsandarinti iki 
2010 m. pabaigos. Tačiau visame sąvartyne toliau buvo išgaunamos sąvartyno dujos. Be to, 
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šis sąvartynas įtrauktas į valstybinį sąvartynų dujų auditą, auditoriai tikrino šį sąvartyną. Šis 
vertinimas turėjo būti baigtas 2010 m. gruodžio mėn., peticijos pateikėjams pažadėta pateikti 
jo kopiją. Sėkmingas sąvartyno užsandarinimas tapo prioritetu, tai sumažintų nepatogumus, 
kuriuos kelia iš šio sąvartyno sklindantis kvapas, šiukšlės ir parazitai.

Peticijos pateikėjai taip pat kėlė klausimą dėl to, kad sąvartyno filtrato lygis viršija apsauginio 
sluoksnio ribą, nuo 2009 m. liepos mėn. filtratas vis dar teka į vandeningąjį sluoksnį. Peticijos 
pateikėjai teigė, kad operatorius siurbia didelius vandens kiekius iš vandeningojo vandens 
sluoksnio į sąvartyną, kad teršalus iš stebimų išgrąžų išplautų į kanalizacijos sistemą.
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad Aplinkos apsaugos agentūra tiria 
gruntinio vandens padėtį, ketindama prireikus iškelti bylą sąvartyno operatoriui. 2009 m. 
rudenį išgrąžose nustatytas padidintas taršos lygis. Pradėtas bylos tyrimas, operatorius buvo 
apklaustas ir įspėtas.

Peticijos pateikėjai taip pat kėlė klausimus dėl to, kad pažeistos taisyklės dėl atliekų, pilamų į 
sąvartyną, lygio  kai kur jis labai aukštas. Peticijos pateikėja taip pat atkreipė dėmesį į tai, 
kad nuimti sąvartyną juosę apsauginiai skydai, todėl iš sąvartyno sklinda daugiau dulkių, 
kurios kenkia vietos gyventojams. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad 
skundai dėl dulkių mažai pagrįsti. Dėl atliekų lygio prieš nusėdimą  jis nurodytas Integruotos 
taršos prevencijos ir kontrolės leidime, kurį tvarko Aplinkos apsaugos agentūra, šiuo atžvilgiu 
sąvartynas atitinka nustatytus reikalavimus. Lygis po nusėdimo ir klausimai, susiję su 
apsauginių skydų nuėmimu, yra vietos planavimo institucijos planavimo kompetencijos 
dalykas, šie klausimai šiuo metu tiriami.

Komisija paprašė informuoti ją apie naujausią padėtį sąvartyne: apie uždengimo įrengimo 
eigą, rengiamas bylas ir vietos planavimo institucijos atliekamo tyrimo dėl įtarimų, kad 
nesilaikoma atliekų lygių reikalavimo, rezultatus.“


