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Dotyczy: Petycji 0944/2004, którą złożyła Sheila Ellis (Wielka Brytania) w imieniu
„Residents Against Toxic Site” („Mieszkańcy Przeciw Składowiskom Odpadów 
Toksycznych”) z 7 podpisami, w sprawie prawdopodobnego zaniedbania Wielkiej 
Brytanii dotyczącego wdrożenia dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Wielka Brytania nie wdrożyła odpowiednio dyrektywy UE 
w sprawie składowania odpadów. Rozporządzenie Wielkiej Brytanii w sprawie składowania 
z roku 2002 przewiduje bowiem, że istniejące składowiska są wyłączone od istotnych 
wymagań ustanowionych w dyrektywie UE takich, jak to, że sztuczne systemy wyściełania 
muszą zapobiegać skażeniu otoczenia, w którym składowiska są położone. Ponadto 
rozporządzenie Wielkiej Brytanii nie zakazuje, tak jak jest to wymagane dyrektywą UE, 
umieszczania składowisk w miejscach niestabilnych geologicznie. W rezultacie wszystkim 
istniejącym składowiskom w Wielkiej Brytanii udzielono zezwoleń bez względu na 
zagrożenie, jakie, zdaniem składającej petycję, stanowią dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 
Składająca petycję podaje za przykład składowisko Houghton Quarry. Wzywa Parlament 
Europejski do interwencji, aby odpowiednie dyrektywy UE były stosowane w odniesieniu do 
Houghton Quarry i żąda zamknięcia tego składowiska, jeżeli nie może ono spełnić 
wymienionych wymagań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 listopada 2005 r.

Składająca petycję wysuwa zastrzeżenia co do ciągłego funkcjonowania składowiska 
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Houghton-le-Spring w północno-wschodniej Anglii. Komisja zdaje sobie sprawę z istnienia 
tego składowiska, ponieważ zajmuje się zastrzeżeniami składającej petycję od kilku lat. 
W toku postępowania Komisja dwukrotnie skontaktowała się z władzami Wielkiej Brytanii 
w celu uzyskania uwag co do wysuwanych zastrzeżeń. Władze Wielkiej Brytanii 
odpowiadały na zapytania, a z drugą odpowiedzią dostarczyły dane pochodzące 
z monitoringu dotyczące jakości wód gruntowych. Komisja oceniła dane dostarczone przez 
składającą petycję oraz przez władze Wielkiej Brytanii i doszła do wniosku, że nie dysponuje 
wystarczającymi dowodami naruszenia prawa wspólnotowego, które dawałyby podstawę do 
wszczęcia postępowania przewidzianego art. 226 Traktatu WE, czego domaga się składająca 
petycję. 

Składająca petycję zwróciła się także do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
w sprawie wniosku o dostęp do dokumentów związanych z aktami skargi. Z powodu 
zamknięcia postępowania składającej petycję dostarczono kopię całej korespondencji między 
władzami Wielkiej Brytanii i Komisją dotyczącej zarejestrowanych akt wniesionej przez nią 
skargi, wraz z danymi pochodzącymi z monitoringu dostarczonymi przez Wielką Brytanię. W 
rezultacie Rzecznik zamknął swoje postępowanie (ref. 3381/2004/TN) uznając, że wniosek 
Sheili Ellis dotyczący dostępu do dokumentów został rozpatrzony pozytywnie.

Następnie składająca petycję poinformowała Komisję, że składowisko otrzymało nowe 
pozwolenie na podstawie dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1, po przeprowadzeniu 
konsultacji, w których brali udział składający petycję. Po otrzymaniu od składającej petycję 
dalszej korespondencji dotyczącej składowiska, Komisja przedyskutowała sprawę z władzami 
Wielkiej Brytanii podczas spotkania pakietowego w październiku 2005 r. prosząc o dalsze 
wyjaśnienia na temat funkcjonowania składowiska, opierając się na korespondencji 
otrzymywanej obecnie bezpośrednio od składającej petycję. Po tym spotkaniu odpowiednie 
organy przedłożyły dodatkowe informacje na piśmie. Po zakończeniu przez służby Komisji 
badania otrzymanej obszernej dokumentacji technicznej, Komisja będzie mogła zająć 
odpowiednie stanowisko w tej sprawie. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.
Po poprzedniej odpowiedzi Komisji Europejskiej na tę petycję i po spotkaniu pakietowym 
z władzami Wielkiej Brytanii w październiku 2005 r., władze Wielkiej Brytanii dostarczyły 
dalszych informacji na temat spraw poruszonych przez składającą petycję. 

W swojej odpowiedzi Wielka Brytania próbowała odnieść się do poszczególnych 
poruszonych punktów, dotyczących funkcjonowania składowiska. W kwestii wyników 
badania wód gruntowych przed rozpoczęciem prac, władze Wielkiej Brytanii zauważyły, że 
przedsiębiorstwo Biffa Waste Services sporządziło sprawozdanie dotyczące audytu 
przeprowadzonego przed rozpoczęciem budowy, datowane na 23 stycznia 1997 r. 
Sprawozdanie zawierało informację o lekkim skażeniu metalami ciężkimi przed 
rozpoczęciem składowania odpadów. Władze zauważają jednak, że wynikało ono z 
dokonywania odwiertów w skale – wapieniu magnezowym – która zawierała metale ciężkie. 

Jeśli chodzi o lokalizację otworów wiertniczych wokół składowiska, z informacji 

                                               
1Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
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dostarczonych przez władze Wielkiej Brytanii wynika, że w czasie wydawania pierwszego 
zezwolenia na składowisko decyzję o lokalizacji odwiertów podjęto po konsultacjach 
z Urzędem ds. Regulacji Gospodarki Odpadami hrabstwa Tyne and Wear i z Krajowym 
Urzędem ds. Rzek, a następnie, w październiku 2001 r., po konsultacjach z Agencją 
Środowiska. W związku z wnioskiem o pozwolenie w ramach Zapobiegania i Ograniczania 
Zanieczyszczeń (Pollution Prevention and Control, PPC) w sierpniu 2004 r. przeprowadzono 
niezależną ocenę zagrożenia dla środowiska naturalnego, sporządzając protokół dalszych 
odwiertów na terenie składowiska. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze 
Wielkiej Brytanii operator co miesiąc przeprowadza analizy próbek wód gruntowych, podczas 
gdy co najmniej raz w roku Agencja Środowiska również przeprowadza na składowisku 
kontrolę. Kontrola ta może obejmować pobieranie i monitorowanie próbek wód gruntowych. 

W związku z pytaniem składającej petycję o przyjmowanie na składowisku odpadów 
granicznie niebezpiecznych (np. materiałów skażonych), władze Wielkiej Brytanii 
stwierdzają w swojej odpowiedzi, że lista dozwolonych odpadów zawarta w pozwoleniu PPC 
nie obejmuje odpadów granicznie niebezpiecznych. Ponadto oświadczają one, że Agencja 
Środowiska nie posiada informacji jakoby takie odpady były przyjmowane na składowisko. 
Biorąc pod uwagę, że składowisko nie ma zezwolenia na przyjmowanie odpadów 
niebezpiecznych, władze brytyjskie zauważają, że w rezultacie nie ma wymogów ani 
procedur dotyczących prowadzenia badań na obecność odpadów niebezpiecznych. Jednak 
zgodnie z informacjami dostarczonymi przez brytyjskie władze, odpady docierające na 
składowisko sprawdzane są, aby zapewnić przestrzeganie warunków pozwolenia: przy 
pomocy telewizji przemysłowej w chwili dotarcia odpadów na wagę pomostową, odpady są 
następnie sprawdzane przez operatora maszyny podczas wysypywania odpadów i ponownie, 
po rozrzuceniu odpadów.

W odniesieniu do propozycji przeprowadzenia na składowisku dodatkowego niezależnego 
monitorowania odwiertów, brytyjskie władze potwierdziły, że po rozważeniu tej kwestii przez 
Agencję Środowiska, w bliskiej przyszłości zorganizują niezależne badania wód gruntowych 
wokół składowiska. Po otrzymaniu dalszych informacji na temat wyników tych badań 
Komisja Europejska zajmie stanowisko w tej sprawie. 

5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

Po poprzedniej odpowiedzi Komisji Europejskiej na tę petycję, władze Wielkiej Brytanii 
dostarczyły dalszych informacji w sprawie poruszonej przez składającą petycję tzn. w sprawie 
monitorowania odwiertów.

Jeśli chodzi o propozycję przeprowadzenia na składowisku dodatkowego, niezależnego 
monitorowania odwiertów, władze brytyjskie zwróciły uwagę na to, że po rozważeniu tej 
kwestii przez Agencję Środowiska, niezależne badania wód gruntowych wokół składowiska 
rozpoczną się w połowie czerwca 2006 r. 

Władze Wielkiej Brytanii pragną poinformować Komisję, że podpisały umowę z Brytyjskim 
Instytutem Geologicznym, aby niezależni konsultanci nadzorowali pobieranie próbek wód 
gruntowych z odwiertów znajdujących się na wysypisku, a następnie na podstawie 
laboratoryjnej analizy próbek sporządzili pełne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
Władze brytyjskie poinformowały, że sprawozdanie z kontroli powinno być gotowe do 
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sierpnia 2006 r. Po otrzymaniu dalszych informacji na temat wyników tej kontroli Komisja 
Europejska zajmie stanowisko w tej sprawie.

6. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2006 r.

W związku z reakcją Komisji na tę petycję władze Wielkiej Brytanii dostarczyły pełną wersję 
sprawozdania z audytu, w którym zawarto analizę wyników badania laboratoryjnego próbek 
wody pobranych z odwiertów na terenie składowiska (zob. dokument w załączeniu). We 
wnioskach ze sprawozdania stwierdzono (strona 37), że wynik analizy wód gruntowych oraz 
wyniki monitorowania w przeszłości wskazują brak wymiernego wpływu składowania 
odpadów na jakość wód gruntowych. Stwierdzono jednak pewne skażenie tych wód 
skoncentrowane zasadniczo w okolicy odwiertu oznaczonego jako J2. W punkcie 7.1 
sprawozdania wymieniono „szczegółowo potencjalne źródła tego skażenia, między innymi 
substancje skażające zlokalizowane w pobliżu elementów z żelbetu oraz kompostowni; w tej 
części wysypiska grunt stanowi gruba, potencjalnie skażona warstwa; stwierdzono również 
potencjalną obecność herbicydów i pestycydów w związku z ziemiami uprawnymi na północ 
od składowiska oraz przebiegającą w pobliżu drogę A690 stanowiącą potencjalne źródło 
skażenia solą drogową”. We wnioskach do sprawozdania (punkt 9) zalecono udoskonalenie 
w przyszłości metod monitorowania.

Władze Wielkiej Brytanii zobowiązano do udzielenia dalszych informacji na temat 
potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniem odciekami ze składowiska przy odwiercie J2, 
gdzie stwierdzono skażenie oraz zapewnienia wdrożenia odpowiednich zaleceń przez obsługę 
składowiska. Po uzyskaniu tych informacji Komisja będzie w stanie dostarczyć komisji 
zaktualizowane dane.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Po udzieleniu wcześniejszej odpowiedzi na tę petycję Komisja skierowała do brytyjskich 
władz konkretne pytania dotyczące działalności składowiska, a w szczególności: wykrycia 
emisji gazów ze składowiska, długości okresu, w jakim kontynuowane będzie składowanie 
odpadów na tym terenie, programu przykrycia składowiska i obaw dotyczących stabilności 
składowiska, zwłaszcza w związku ze szczeliną powstałą przy jego południowej granicy.

Następnie władze Wielkiej Brytanii udzieliły odpowiedzi, przekazując informacje na temat 
konkretnych spraw, przy czym w przypadku niektórych z nich wymagane są dalsze 
wyjaśnienia. Ponadto składająca petycję dostarczyła Komisji informacje na temat działalności 
składowiska i dostępu społeczeństwa do dokumentacji związanej z rodzajem składowanych 
tam odpadów. W rezultacie Komisja zamierza kontynuować rozpatrywanie tych spraw 
z udziałem brytyjskich władz. Po otrzymaniu wyjaśnień dotyczących poszczególnych kwestii 
Komisja będzie mogła przekazać aktualną opinię.

Załącznik: Sprawozdanie „Badanie wód gruntowych na terenie składowiska Houghton”

8. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Komisja po raz kolejny poruszyła kwestię przedmiotowej petycji z władzami brytyjskimi na 
spotkaniu pakietowym, które odbyło się pod koniec 2010 r. Komisja zwróciła się zwłaszcza 
o wyjaśnienie szeregu niepokojących kwestii zgłoszonych przez składających petycję. 
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Władze brytyjskie poinformowały wcześniej Komisję, że na składowisku odpadów 
zainstalowano już tymczasowe pokrywy, a proces przykrywania ma być ukończony na trzech 
z czterech istniejących kwater. Skarżący poinformowali Komisję, że do lipca 2010 r. kwatera 
nr 1 była przykryta tylko w części, dla kwatery nr 3 nie przewidziano w 2010 r. żadnego 
przykrycia, a w kwaterach nr 1 i 2 na bieżąco składuje się znaczne ilości odpadów. 

Władze brytyjskie wyjaśniły, że brak przykrycia na składowisku budzi poważne obawy 
okolicznych mieszkańców. Agencja Środowiska czynnie wspiera plan jak najszybszego 
przykrycia składowiska. Faza 2 składowiska ma tymczasowe przykrycie, ale zbocze 
występujące w tej części obiektu sprawia, że instalacja stałej pokrywy jest niemożliwa. Faza 1 
miała zostać przykryta do końca 2010 r. W międzyczasie na terenie całego obiektu 
prowadzono wydobycie gazów składowiskowych. Obiekt ten podlega ponadto krajowemu 
audytowi gazów składowiskowych i grupa audytorów przeprowadzała kontrolę obiektu. 
Wyniki tej kontroli miały być gotowe pod koniec grudnia 2010 r., a składającym petycję 
obiecano dostarczenie kopii tego dokumentu. Pomyślne zakończenie procesu przykrywania 
składowiska zostało uznane za kwestię priorytetową, a przyczyni się ono do ograniczenia 
uciążliwych zapachów, ilości śmieci i robactwa w pobliżu obiektu. 

Składający petycję wyrazili ponadto obawy dotyczące odcieków ze składowiska, które 
znajdują się powyżej materiału wyścielającego i przedostają się do warstwy skał 
wodonośnych od lipca 2009 r.; dzieje się tak do dziś. Składający petycję twierdzili, że obsługa 
składowiska wypompowuje duże ilości wody podziemnej i wylewając ją na składowisko, 
spłukuje tym samym substancje zanieczyszczające, które zamiast znaleźć się w odwiertach 
kontrolnych, spływają do kanałów ściekowych. Władze brytyjskie wyjaśniły, że w sprawie 
wód gruntowych toczy się postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Agencję 
Środowiska, które może doprowadzić do ewentualnego postawienia zarzutów obsłudze 
składowiska. Jesienią 2009 r. stwierdzono w odwiertach wysokie poziomy zanieczyszczenia. 
Akta sprawy są obecnie przygotowywane, a obsługa składowiska została przesłuchana po 
wcześniejszym formalnym pouczeniu. 

Składający petycję wyrazili także zaniepokojenie tym, że doszło do naruszeń przepisów 
w zakresie poziomu składowanych odpadów, który miejscami jest bardzo wysoki. Składający 
petycję zwrócił także uwagę na usunięcie ochronnych ekranów osłonowych wokół obiektu, co 
doprowadziło do wydostawania się poza składowisko większych ilości pyłu, które negatywnie 
wpływają na okolicznych mieszkańców. Władze brytyjskie wyjaśniły, że liczba skarg 
dotyczących pyłu była niska. Jeśli chodzi o przewidziane początkowo poziomy odpadów, 
kwestię tę reguluje pozwolenie w ramach zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i 
ich kontroli monitorowane przez Agencję Środowiska. Pod tym względem składowisko 
spełnia normy. Realne poziomy odpadów i kwestie dotyczące usunięcia osłon stanowią 
kwestię planowania dla miejscowych organów ds. planowania i obecnie toczy się w tej 
sprawie postępowanie wyjaśniające. 

Komisja zwróciła się z prośbą o bieżące informowanie na temat sytuacji na składowisku 
w 1446odniesieniu do postępów w zakresie przykrywania obiektu, przygotowywania 
postępowania sądowego oraz wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez 
miejscowe organy ds. planowania w sprawie zarzutów o przekraczanie poziomów 
składowanych odpadów.


