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Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0944/2004 dėl tariamo Jungtinės Karalystės negebėjimo 
įgyvendinti 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 
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Karalystės valdžios institucijomis ir paprašė pakomentuoti peticijos pateikėjos teiginius. 
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 gręžinių gręžimu per dolomito sluoksnį, kuriame buvo sunkiųjų metalų. 

Dėl gręžinių 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 kitiems sąvartyno 
gręžiniąms taikomos sąlygos. Iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateiktos 
informacijos matyti, kad subjektas kas mėnesį atlieka požeminio vandens mėginių tyrimus, o 

                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
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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 gręžinių stebėseną Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos patvirtino, kad, apsvarsčius 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 gręžinių stebėsenos klausimo, kurį iškėlė peticijos 
pateikėja.

Dėl pasiūlymo sąvartyne atlikti dar vieną nepriklausomą gręžinių stebėseną Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos nurodė, kad po Aplinkos apsaugos agentūros svarstymo, 
2006 m. birželio mėn. 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 gręžinių sąvartyne stebėsenos ir vėliau išsamios audito ataskaitos 
sudarymo, remiantis mėginių laboratorine analize. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
nurodė, kad audito ataskaita turėtų būti parengta iki 2006 m. rugpjūčio mėn. Gavusi daugiau 
informacijos apie šio tyrimo rezultatus, Komisija 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 
gręžinių sąvartyne, rezultatai, kopiją (pridedama). Ataskaitos išvadose (37 psl.) teigiama, kad 
nustatyti požeminio vandens tyrimo ir anksčiau atliktos stebėsenos rezultatai rodo, kad 
sąvartynas nedaro išmatuojamo poveikio požeminio vandens kokybei. Tačiau tam tikra 
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požeminio vandens tarša nustatyta ir pirmiausia ji nustatyta gręžinio J2 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 dėl būsimo stebėsenos 
metodikos patobulinimo.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijų paprašyta pateikti daugiau informacijos apie galimą 
pavojų dėl sąvartyno nuotekų iš gręžinio J2 teritorijos, kuri nurodyta kaip užteršta, 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 iškėlė 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 pirma Komisija paprašė 
pateikti paaiškinimus tam tikrais rūpestį keliančiais peticijos pateikėjų pateiktais 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, 
šis sąvartynas įtrauktas į valstybinį sąvartynų dujų auditą, auditoriai tikrino šį sąvartyną. Šis 



CM\907426LT.doc 5/8 PE367.729v09-00

LT

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 gręžinių išleistų 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 gręžiniuose nustatytas didesnis 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 nuosėdį jis nurodytas Integruotos taršos 
prevencijos ir kontrolės leidime, kurį tvarko Aplinkos apsaugos agentūra, šiuo atžvilgiu 
sąvartynas atitinka nustatytus reikalavimus. Lygis po nuosėdžio 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.

9. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

2010 m. gruodžio 1 d. apibendrinančiame susitikime Komisija gavo papildomos informacijos, 
kurią 2011 m. vasario mėn. informuodamos apie vėlesnius veiksmus papildė Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos. Ši informacija buvo paaiškinta 2011 m. kovo 15 d. Peticijų 
komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo ir peticijos pateikėja. Po šio posėdžio Komisija įvertino 
2011 m. kovo ir balandžio mėn. peticijos pateikėjos pateiktą papildomą informaciją ir paprašė 
papildomos naujos informacijos apie padėtį, susijusią su sąvartyno paviršiaus užsandarinimu 
ir dujų išgavimu, su operatoriaus atžvilgiu rengiama byla ir su vietos planavimo valdžios 
institucijos tyrimu, kaip laikomasi atliekų lygio reikalavimo. Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos jau pateikė atsakymą, kuriame aiškinama, kad šiuo metu visam laikui uždengta 
40 000 m2 sąvartyno, o likę 80 000 m2 yra uždengti laikina danga. Sustiprinta ir dujų 
išgavimo infrastruktūra, todėl dabar per valandą išgaunama 300 m3 daugiau dujų. Dėl 
saugomų atliekų aukščio, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad prieš 
pradedant pirmąjį uždengimo darbų etapą 2010 m. rugsėjo mėn. sąvartyną ištyrė operatoriaus 
inžinieriai, kad būtų užtikrinta, kad esamas atliekų lygis neviršytų reikalaujamo lygio prieš 
nuosėdį. Buvo nustatyta, kad tam tikrose vietose sąvartynas yra iki 2 metrų perkrautas, o tam 
tikrose vietose prikrautas nepakankamai. Todėl sąvartynas buvo pertvarkytas, o operatorius 
įspėtas. Komisija buvo informuota, kad lygį po nuosėdžio kontroliuoja vietos planavimo 
valdžios institucija. Šiuo metu operatorius turi paaiškinti planavimo valdžios institucijai, kaip 
sąvartyne bus pasiektos atliekų ribos po nuosėdžio, o tai reiškia, kad operatorius turės pateikti 
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atliekų nuosėdžio lygio sąvartyne mokslinį įvertinimą. 

Komisija taip pat gavo informacijos, susijusios su naujais 2011 m. kovo mėn. peticijos 
pateikėjų teiginiais, kad sąvartynas pastatytas ant nestabilaus pagrindo, kurio padėtis dar 
pablogės dėl atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos sutikimo leisti vykdyti stiprius 
sprogdinimus už sąvartyno užimamos teritorijos ribų ir viršijant sutikimo planuojamai veiklai 
ir aplinkosaugos leidimo įgaliojimus.  Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo 
Komisiją, kad operatorius gavo „Sirius Geotechnical and Environmental Ltd“ atlikto 
sveikatos ir saugos tyrimo išvadas dėl poveikio, kurį patiria kalkakmenio uolienos paviršius 
karjere, ir jose teigiama, kad ta uolienos paviršiaus dalis kelia didelį pavojų saugai ir jos 
atžvilgiu būtina imtis skubių veiksmų. Todėl operatorius siūlo vykdyti sprogdinimo operaciją. 
Šis klausimas svarstomas Sanderlando miesto taryboje kartu su planavimo valdžios institucija, 
nes nepatenka į leidimo, kurį kontroliuoja Aplinkos apsaugos agentūra, įgaliojimų sritį. Jei 
operatorius norės naudoti šią teritoriją vėliau vežti šiukšles, jam reikės kitokio leidimo, nes 
pagal dabartinį leidimą toks sąvartynas būtų neleistinas. 

Dėl peticijos pateikėjos teiginio, jog dabartinis amoniakinio azoto lygis iš sąvartyno filtrato 
požeminiame vandenyje sudaro beveik 16 mg/l, o tai yra 30 kartų daugiau nei leistina 
0,5 mg/l norma, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo, kad šie duomenys yra
teisingi. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad, jų manymu, toks didelis 
amoniakinio azoto lygis susidarė dėl laikino prieigos kelio, kuris suveikė kaip taršos takas, ir 
kurį operatorius panaikino 2010 m. spalio mėn. Aplinkos apsaugos agentūra stebėjo šio kelio 
naikinimą ir buvo paimti mėginiai, siekiant priimti sprendimą, ar kelti operatoriui bylą dėl 
leidimo sąlygų nesilaikymo. Galimybė iškelti bylą šiuo pagrindu vis dar svarstoma. Be to, 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad iš operatoriaus buvo pareikalauta 
pašalinti užterštą vandenį naudojant specialų vandens ėmimo gręžinį, kuris šiuo metu veikia 
visu pajėgumu. Pareikalauta, kad būtų įrengti dar du stebėjimo gręžiniai, išdėstyti tarp 
sąvartyno ir vandens ėmimo gręžinių pagal mažėjantį pjezometrinį gradientą . Šiuo klausimu 
vykstančius darbus pristabdė nesutarimai dėl žemės savininko galimybių naudotis žeme, bet 
šis klausimas jau išspręstas ir dabar papildomai stebėsenai vykdyti turi būti įrengti nauji 
grėžiniai. 

Galiausiai Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo Komisiją, kad liepos 8 d. 
teisme buvo svarstoma byla prieš operatorių dėl leidimo sąlygų pažeidimo 2009 m. 
lapkričio mėn.–2010 m. kovo mėn. Operatorius buvo pripažintas kaltu už tai, kad pažeidė 
aplinkosaugos leidimo sąlygas, ir jam buvo skirta 27 000 GBP bauda.

Atsižvelgdama į vykstančius sąvartyno vertinimus Komisija ir toliau stebės įvykių raidą šiame 
objekte siekdama užtikrinti, kad būtų užbaigti uždengimo ir dujų išgavimo darbai, išspręstos 
nemalonaus kvapo problemos ir kad būtų įrodyta, jog pagerinta požeminio vandens būklė. Dėl 
nestabilaus grunto šalia sąvartyno problemos sprendimo Komisija nemano, kad šiuo 
sprendimu galėtų būti pažeisti ES aplinkos apsaugos teisės aktai.

10. Komisijos atsakymas (REV VII), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Po paskutinio pranešimo Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 2012 m. sausio mėn. 
vykusiame posėdyje pateikė papildomos informacijos.
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Kalbant apie oro taršą kvapais, Komisijai buvo pranešta apie vykstantį sąvartyno uždengimą, 
dėl kurio, pasak Jungtinės Karalystės, 2011 m. vasarą labai sumažėjo skundų. Peticijos 
pateikėjai patvirtino Komisijai, kad sąvartyno valdymas pagerėjo, nors jie mano, kad tuo 
siekiama parengti valdžios institucijų sprendimą dėl operatoriaus prašymo pratęsti sąvartyno 
eksploatavimą. 

Dėl sąvartyno dujų klausimo ir visų pirma skundo, kad aplinkinės nuosavybės turėtojai buvo 
įspėti nesinaudoti rūsiais dėl sąvartyno dujų problemų, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos paaiškino, kad jos apie tai nežino, ir mano, kad nėra šį teiginį pagrindžiančių 
įrodymų. 

Jungtinė Karalystė taip pat paaiškino, kad nors sąvartyno planavimo leidimas nustojo galioti 
2012 vasario mėn., operatorius pateikė prašymą dėl papildomo 15 metų pratęsimo, kuris dabar 
svarstomas. Komisijai buvo pranešta, kad dėl to gali prireikti kito poveikio aplinkai vertinimo. 

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos Komisijai pranešė, kad, kalbant apie leidimo 
pakeitimą, operatorius pateikė prašymą padidinti likusios sąvartyno dalies lygį prieš nuosėdį; 
dėl to padidės visas atliekų išmetamas kiekis ir prisidės trijų naujų rūšių žemos kokybės, 
neinfekcinių ir nepavojingų atliekų. Šiuo prašymu taip pat siekiama pakeisti požeminio 
vandens medžiagų stebėsenos punktuose minimas kritines ribas, kad jos būtų griežtesnės. 
Prašymas pakeisti aplinkosaugos leidimą taip pat šiuo metu svarstomas ir visoms 
suinteresuotosioms šalims bus pranešta apie sprendimą. 

Komisija paprašė Jungtinės Karalystės valdžios institucijų papildomai paaiškinti požeminio 
vandens taršos klausimą ir taršos priežastį, nes skundo pateikėjai teigia, kad salva į požeminį 
vandenį patenka per skilimą sąvartyno paklote. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
paaiškino, kad greičiausiai ne pakloto sistema yra požeminio vandens taršos šaltinis, o 
laikinos prieigos kelias, pastatytas tam, kad transporto priemonės galėtų pasiekti 3 etapo 
sąvartyno dalį. Kaip vieną iš atkūrimo darbų aplinkosaugos institucijos paprašė įrengti 
vandens ėmimo gręžinį, siekiant iš vandeningojo sluoksnio pašalinti užterštą vandenį. Be to, 
buvo paaiškinta, kad operatorius, trečioji šalis konsultantė ir aplinkosaugos reguliavimo 
institucija tęsia šio išsiurbimo peržiūrą ir duomenys bus perduoti peticijos pateikėjams ir 
Komisijai. Komisijai taip pat buvo pranešta, kad pakeitus aplinkosauginį leidimą iš 
operatoriaus buvo pareikalauta įrengti papildomus išorines stebėjimo gręžinius už teritorijos, 
laikomos taršos šaltiniu, ribų, kad per du mėnesius būtų patikrintas bet kokios taršos mastas ir 
užtikrinta, kad ji neišplito. Šio naujo reikalavimo įgyvendinimas buvo atidėtas dėl derybų su 
žemės savininku, bet dabar šie sunkumai išspręsti. Pagaliau Jungtinė Karalystė paaiškino, kad 
požeminio vandens taršos įvykio tyrimas užbaigtas ir kad netrukus bus priimtas galutinis 
sprendimas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Po susitikimo su Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijomis peticijos pateikėjai pateikė Komisijai naujos informacijos, kuria remiantis būtų 
galima teigti, kad požeminis vanduo gali būti teršiamas iš kito nežinomo sąvartyno šaltinio, 
nesusijusio su netinkamu gabenimo keliu. Jungtinės Karalystės valdžios institucijų prašoma 
paaiškinti šiuos naujus įrodymus. 

Komisija toliau stebės pokyčius dėl Houghton le Springo sąvartyno ir lauks žadėtos 
papildomos informacijos.“

11. Komisijos atsakymas (REV VIII), gautas 2012 m. birželio 27 d.
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Po paskutinio komunikato Komisija paprašė ir gavo papildomą Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijų išaiškinimą, kuriame atsižvelgiama į tolesnius pareiškėjų teiginius. 

Peticijos pateikėjai pateikė Komisijai naujos informacijos, kuria remiantis būtų galima teigti, 
kad požeminis vanduo gali būti teršiamas iš kito nežinomo sąvartyno šaltinio, nesusijusio su 
netinkamu gabenimo keliu, kaip teigia Jungtinės Karalystės valdžios institucijos. Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos paaiškino, kad turimi įrodymai dėl amoniakinio azoto 
pertekliaus lygio mėginiuose iš gręžinio M1, jau kurį laiką buvo tiriami aplinkos apsaugos 
agentūros. 

Pasiektas susitarimas su gretimos žemės savininku dėl papildomo gręžinio gręžimo pasroviui 
nuo jau esančio gręžinio M1 ir šie darbai jau dabar turėtų būti pradėti vykdyti . Dar vienas 
vandens ėmimo gręžinys šalia gręžinio M1 (M1a) jau įrengtas ir iš jo nuolatos siurbiamas 
vanduo. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad problemos, 
susijusios su netinkamu gabenimo kelio ir požeminių vandenų užterštumu, yra sprendžiamos. 
Tolesni teisiniai veiksmai dėl baudžiamosios bylos iškėlimo operatoriui dėl sukeltos taršos, 
buvo šaukimas atvykti į Sunderlando magistratų teismą. Iki šiol klausymas buvo atidėtas du 
kartus (vieną kartą dėl pramoninių veiksmų), tačiau remiantis naujausia informacija, buvo 
numatyta, kad jis įvyks 2012 m. birželio mėnesį. Komisija prašys Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų suteikti daugiau informacijos apie klausymą.


