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Petiția 727-05 referitoare la cariera Path Head din Blaydon, Comitatul Tyne & Wear

Raport de sinteză și recomandări în urma vizitei președintelui Comisiei pentru petiții de
miercuri, 28 ianuarie 2009

Introducere

Petiția inițială referitoare la utilizarea carierei Path Head în scopul depozitării deșeurilor a fost 
depusă înainte de emiterea de către autoritățile din Gateshead a autorizației de exploatare a 
amplasamentului, care a fost emisă în cele din urmă în momentul în care Agenția de Mediu a 
acordat autorizația, la 31 august 20051 .

Implicarea Comisiei pentru petiții este justificată de faptul că s-ar putea să nu fi fost respectate 
o serie de obligații prevăzute de Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE) și 
Directiva privind deșeurile (74/442/CE). Acestea au fost considerate de către petiționari ca 
fiind problematice și în detrimentul comunității locale, în special în ceea ce privește problema
apelor subterane și riscul de contaminare cu levigat, precum și datorită vecinătății imediate a 
amplasamentului cu clădirile de locuințe și școli, existând astfel un risc crescut de poluare a 
aerului, de paraziți și mirosuri respingătoare. Impactul cumulat al amplasamentului într-o 
zonă în care petiționarii spun că mai există deja alte 33 de amplasamente provoacă
îngrijorarea locuitorilor din zonă, mulți dintre aceștia participând la întâlniri în cursul acestei 
scurte vizite.

O preocupare primordială a petiționarilor o constituie impactul potențial asupra sănătății 
populației locale și, în special, asupra grupurilor mai vulnerabile, cum ar fi copiii și vârstnicii. 
A fost, de asemenea, exprimată îngrijorarea față de siguranța geologică a amplasamentului și 
riscul posibil de torente de noroi în urma ploilor torențiale și acumularea apei în spatele unui 
baraj ridicat care delimitează amplasamentul la sud-vest.

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

Impactul legislației europene referitoare la deșeuri și depozitele de deșeuri asupra vieții de zi
cu zi a oamenilor prezintă o importanță crucială pentru Comisie, care primește deseori petiții
pe aceste teme. Directiva referitoare la depozitarea deșeurilor conține 34 de considerente care,
luate împreună, se poate spune că reprezintă parametrii scopurilor și obiectivelor legii, pe 
lângă articolul 1 referitor la obiectivul general, pe care statele membre au obligația să le 
transpună și să le pună în aplicare. Acestea includ: 

 faptul că depozitele de deșeuri trebuie să fie monitorizate și gestionate în mod adecvat,
pentru a preveni sau reduce potențiale efecte adverse asupra mediului și riscurile 
asupra sănătății publice; 

 faptul că este necesară indicarea clară a cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească 
amplasamentele depozitelor de deșeuri, în ceea ce privește locația, întreținerea, 
managementul, controlul, închiderea și măsurile preventive și de protecție care trebuie 

                                               
1 Prin scrisoarea către Comisie datată 14 decembrie 2007, Agenția de Mediu a confirmat faptul că s-a efectuat un 
studiu de risc hidrogeologic și că aprobarea include măsuri de atenuare pentru a aduce orice riscuri la un nivel 
acceptabil. SITA, operatorul amplasamentului, are obligația de a face dovada faptului că riscul generat de către 
apele subterane asupra amplasamentului se păstrează la un nivel scăzut și acceptabil. 
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luate împotriva oricărei amenințări pentru mediu, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, și în special împotriva poluării apelor subterane prin infiltrarea levigatului în sol;

 prevederea referitoare la cerințele operaționale și tehnice stricte în legătură cu 
deșeurile și depozitele de deșeuri, pentru a stabili măsurile, procedurile și 
recomandările pentru prevenirea sau reducerea, în măsura posibilului, a efectelor 
negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a 
solului și aerului și a mediului, în general, incluzând efectul de seră, precum și orice 
risc asupra sănătății umane generat de depozitarea deșeurilor pe toată durata ciclului 
de viață al depozitului de deșeuri.

Printre cerințele generale referitoare la depozitele de deșeuri din anexa 1 a Directivei, există 
una care se referă la „distan�ele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de 
agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone agricole sau urbane”. Va trebui de 
asemenea să se aibă în vedere existența în zonă a apelor subterane, de coastă sau a zonelor 
naturale protejate. Un depozit de deșeuri poate fi autorizat în temeiul Directivei doar dacă se 
respectă acele caracteristici care indică că depozitul de deșeuri nu constituie un risc serios 
pentru mediu.

Autoritățile au obligația de a minimiza noxele și riscurile generate de depozitele de deșeuri 
datorită emisiei de mirosuri și praf, materiale antrenate de vânt, zgomot și trafic, păsări, 
paraziți și insecte.

La cererea Comisiei, Comisia Europeană a obținut în prealabil, în toamna anului 2006, 
informații de la autoritățile Regatului Unit referitoare la condițiile exacte în care a fost acordat 
permisul și declarații suplimentare referitoare la faptul că cea mai apropiată zonă rezidențială 
era „la 180 – 200 de metri depărtare de cele mai apropiate depozite de deșeuri”. Acestea au 
reafirmat, de asemenea, necesitatea unui depozit de deșeuri în zonă, afirmând că la ora actuală 
există doar patru. În noiembrie 2006, Comisia a primit o scrisoare detaliată de la Consiliul din 
Gateshead 1, care furniza de asemenea o evaluare cuprinzătoare și indica motivele pentru care 
acordarea autorizației de construcție a fost legală și, de asemenea, motivele pentru care nu a 
existat niciun risc concret de mediu pentru zona din vecinătate.

În următorii doi ani, au fost furnizate informații suplimentare de către autoritățile britanice și 
Agenția de Mediu din Regatul Unit în legătură cu întrebările detaliate adresate de către 
petiționari și de către membrii Comisiei în legătură cu apele subterane, activitatea de pompare 
de pe amplasament, funcția bazinului situat sub depozitul de deșeuri și vecinătatea straturilor 
acvifere. În baza informațiilor detaliate furnizate și în urma analizei hidrogeologice făcută de 
către Agenția de Mediu, Comisia Europeană consideră că modelul conceptual de 
amplasament indică faptul că acesta respectă dispozițiile Directivei.

Cu toate acestea, analizele suplimentare detaliate făcute de către petiționari au indicat 
contradicții persistente și din acest motiv, date fiind suspiciunile existente, Președintele a 
acceptat o invitație de a vizita zona și de a se întâlni cu toate părțile interesate.

                                               
1 Scrisoarea și anexele de la D-l Derek Quinn, Director grup, Dezvoltare și Întreprinderi, 15 noiembrie 2006.



PE423.735v01-00 4/8 DT\778722RO.doc

RO

Întâlnirea cu petiționarii și populația locală la Școala Primară din Crookhill, Blaydon

La întâlnire au participat aproximativ 30 de localnici, incluzând petiționarii, și aceștia au 
descris experiențele lor de la deschiderea noului depozit de deșeuri. Unul sau doi dintre 
oamenii mai în vârstă prezenți au prezentat unele aspecte ale istoricului zonei și legătura 
acesteia cu fosta industrie minieră și cu numeroasele cariere de nisip și pietriș din vecinătate. 
Există multe tuneluri și pasaje subterane. Mineritul, care timp de generații a fost principala 
activitate economică, a avut un impact asupra subsolului și a cursurilor apelor subterane. 
Conform celor spuse de localnici, o parte a zonei este supusă unor prăbușiri periodice datorită
năruirii tunelurilor subterane. Oamenii au vorbit despre izvoare care apar în unele grădini fără 
să fi existat acolo înainte și, de asemenea, despre cursuri de apă și pâraie dispărând din 
vecinătate.

S-a spus că aproximativ trei mii de oameni din comitatele Ryton și Blaydon locuiesc la foarte 
mică distanță de depozitul de deșeuri, o parte din acest perimetru fiind zonă de agrement și o 
parte din acesta conținând unele specii protejate de fluturi și plante. Spațiul de joacă al școlii 
locale (învecinat locului în care a avut loc întâlnirea) a trebuit să fie închis periodic, fie din
cauza mirosului puternic venind de la amplasament, fie datorită numărului mare de pescăruși 
care s-au așezat în zonele de joacă și pe clădiri. Insectele, în special diferite tipuri de muște, 
mișunau în zonă și păreau rezistente la spray-ul insecticid. Mulți dintre oamenii care au 
participat la întâlnire se temeau pentru sănătatea copiilor lor, care sufereau în mod regulat de 
diverse tipuri de boli și afecțiuni, apreciindu-se că acestea sunt legate de existența noului
depozit de deșeuri de la Path Head și a altor depozite de deșeuri din zonă, toate din 
vecinătatea localității Ryton.

S-au exprimat temeri asupra stabilității amplasamentului depozitului, ținând cont că există 
două sate, Stella, de la care își trage numele micul pârâu, și Hedgefield, care sunt situate sub 
nivelul amplasamentului. Unii erau alarmați de posibila amenințare a torentelor de noroi ca 
urmare a creșterii nivelului apei în urma unor ploi torențiale, care nu sunt neobișnuite în 
această zonă. Alții erau mai preocupați de riscul de contaminare a alimentărilor cu apă, chiar 
dacă în cadrul amplasamentului au fost construite drenaje pentru apele subterane, iar 
proprietarii depozitului de deșeuri pompează în permanență apa din amplasament. Fotografiile 
arătate de către petiționari indicau nivelul bazinului de la baza depozitului de deșeuri.

Umblând în jurul zonei amplasamentului, a fost posibilă verificarea multora dintre declarațiile 
petiționarilor și, de asemenea, s-a putut observa imediata vecinătate a caselor din Stargate cu
gardul de delimitare al amplasamentului, care se află chiar de cealaltă parte a drumului. De-a 
lungul acestui drum, în partea vestică a localității Stargate, s-au construit sisteme speciale de 
drenaj pentru a devia apa de la un iaz din apropiere situat la un nivel mult mai înalt decât 
depozitul Path Head de mai jos. În partea estică a zonei amplasamentului, o cantitate mare de 
apă era drenată către Stella Lane și Hexham Old Road, pe lângă cea canalizată spre Starbeck. 
Mai jos, de partea cealaltă a câmpului, se află o moară de apă și terenul agricol de la marginea 
unui sat. 

Gateshead Metropolitan Borough Council

La întâlnirea cu înalții funcționari ai Consiliului și cu reprezentanții Agenției de Mediu a fost 
posibil să se adreseze numeroasele întrebări ale petiționarilor. După un foarte scurt schimb 
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inițial și mai degrabă nervos de opinii, oficialitățile au fost cu adevărat de ajutor în furnizarea 
de răspunsuri și informații generale referitoare la alegerea amplasamentului și amploarea 
investigațiilor necesare pentru a-i garanta siguranța. Departamentul lor juridic era, de 
asemenea, la curent cu directivele UE și implicațiile asupra politicilor locale.

În mod interesant, exploatarea amplasamentelor de depozitare a deșeurilor în zonă a fost 
plasată în mod clar în cadrul unei strategii mai largi de administrare a deșeurilor, care implică 
necesitatea de reciclare a deșeurilor menajere. Doar 26% din deșeuri sunt în prezent reciclate 
în zona Gateshead, South Tyneside și Sunderland, iar parteneriatul dintre cele trei consilii 
pentru a crește semnificativ aceste cifre a fost puternic promovat, având ca țel atingerea cifrei
de 50% până în anul 2020. S-a recunoscut, de asemenea, că în zonă sunt aproape epuizate 
spațiile pentru depozite adecvate de deșeuri și că situația amplasamentului Path Head se 
încadrează în această evaluare generală. Depozitul de deșeuri Path Head este planificat să se 
închidă în anul 2017.

Conform oficialităților, istoricul mineritului de suprafață și exploatarea carierelor în zona 
Ryton, la fel și geologia zonei, au desemnat-o ca fiind un amplasament adecvat pentru 
activitățile de depozitare a deșeurilor. Acestea au recunoscut că există o problemă permanentă 
cu apele și au spus că au investigat în mod regulat situația apelor subterane, precum și că se 
iau probe din puțuri pentru a monitoriza situația cât mai îndeaproape posibil. Autoritățile au 
admis că vor fi necesare în continuare acțiuni corective pentru a atenua problemele existente. 
Acestea au considerat că dificultățile pot fi soluționate și nu ar trebui să constituie o 
amenințare pentru rezidenții din zonă.

Oficialitățile ne-au informat că în ultimii doi ani a fost îmbunătățit sistemul de gestionare a 
mirosurilor, recunoscând încă o dată că aceasta a fost într-adevăr o problemă pe care încearcă 
să o soluționeze cu operatorii amplasamentului. Vânturile puternice din toamna trecută au 
creat dificultăți și prin gunoiul antrenat de vânt în afara amplasamentului, dar s-au instalat 
plase de sârmă suplimentare pentru a preîntâmpina reapariția acestei situații.

Pomparea continuă face să nu existe niciun risc ca apele subterane să fie contaminate de către 
amplasament, iar patul de argilă și membrana de căptușire a amplasamentului, verificate de 
către Agenția de Mediu, protejează, de asemenea, împotriva acestei contaminări. Apa potabilă 
este adusă din surse provenite din râuri și nu există niciun strat acvifer major utilizat pentru 
aprovizionarea cu apă potabilă.

Oficialitățile Consiliului au arătat că au luat măsuri de atenuare a impactului pentru a proteja 
locuitorii din zona Stargate, zona cea mai apropiată de depozitul de deșeuri Path Head, 
ameliorând habitatul pentru păsări, cum ar fi lăstunii de mal. S-au pus la dispoziție documente 
suplimentare referitoare la aspectele de mediu și măsurile de atenuare care au fost luate sau 
sunt plănuite, precum și corespondența din partea Directorului de Sănătate Publică care oferă 
răspunsuri la toate preocupările exprimate.

La întâlnire au participat consilierii locali și, de asemenea, Fiona Hall, membru al 
parlamentului și asistentul parlamentar al d-lui Martin Callanan, membru al parlamentului. 
Aceștia și-au exprimat propriile preocupări legate de impactul depozitului de deșeuri Path 
Head și s-au referit și la efectul cumulativ asupra sănătății populației din zonă datorat vechilor 
depozite de deșeuri care au fost închise.
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Conform oficialităților, amplasamentul Path Head era gestionat în conformitate cu cele mai 
moderne și stricte standarde, ceea ce desigur că nu era cazul pentru multe alte amplasamente 
vechi care nu au putut beneficia de metodele și practicile actuale. Ei au insistat încă o dată 
asupra faptului că s-au luat măsuri pentru a se garanta siguranța comunității locale față de o 
eventuală contaminare provenind de la amplasamentele mai vechi. S-au menționat 
nouăsprezece amplasamente, dintre care patru sunt în prezent funcționale.

Revenind la problema apelor subterane și implicațiile asupra stabilității amplasamentului dacă 
nivelul acestora va continua să crească, răspunsul dat a fost că factorul de stabilitate al 
amplasamentului este permanent monitorizat. Totuși, aceasta nu a avut până acum efectul de a 
conferi siguranță locuitorilor din zonă și atât Fiona Hall, cât și câțiva dintre consilierii locali 
prezenți au pus sub semnul întrebării oportunitatea acordării autorizației de construcție, dat 
fiind faptul că apa a rămas o problemă de actualitate.

Vizita la depozitul de deșeuri Path Head gestionat de către SITA Environment Ltd.

Atât directorul zonal, cât și directorul amplasamentului au oferit delegației răspunsuri 
detaliate la întrebările adresate și au explicat cerințele permisului integrat de prevenire și 
control al poluării acordat în luna august 2005, confirmând faptul că amplasamentul era 
destinat deșeurilor menajere nepericuloase. Amplasamentul a fost deschis în luna februarie 
2007 și un permis suplimentar a fost eliberat în 2008, aceasta acoperind nivelul de siguranță al 
emisiilor. Nu au existat creșteri în ceea ce privește volumul de deșeuri gestionate în cadrul 
amplasamentului. S-a înființat un Comitet de legătură cu autoritatea locală și cu Agenția de 
Mediu și se ține un registru de reclamații. În anul 2008, s-au înregistrat 90 de reclamații.

În cazurile în care reclamațiile sunt fundamentate, cum a fost cazul unui anumit tip de muscă 
care a cauzat neplăceri considerabile comunității locale, cu rezolvarea acestei probleme a fost 
însărcinată o societate specializată. Întreg personalul amplasamentului este instruit în 
dezinsecție. Există de asemenea un program activ de control al păsărilor pentru a preveni 
căutarea de hrană în perimetrul depozitului, iar delegația a observat sistemul extins de plase 
care au fost amplasate pe macaralele mobile. Acesta a fost dat jos timp de o lună pentru a 
permite mutarea activității la următoarea celulă.

(Cât de multă muncă de fațadă a fost efectuată înaintea vizitei pentru ameliorarea prezentării 
situației se poate doar bănui, senzație întărită de spray-urile deodorante din jurul birourilor 
conducerii amplasamentului.)

Directorii amplasamentului au confirmat că nu au existat probleme legate de stabilitatea 
amplasamentului. S-a demonstrat existența a două bazine de drenaj a apelor de suprafață, iar 
delegația a fost informată asupra activității de pompare dintre cele două; nu mai era necesară 
pomparea pe durata a 24 de ore, iar pompele nu mai trebuiau să funcționeze în permanență. 
Delegația a fost informată că analiza de evaluare a riscului hidrologic urma să fie realizată
până la sfârșitul lunii februarie 2009, iar problema era doar una legată de apele de suprafață, 
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negându-se existența unei probleme legate de apele subterane.1 S-a adăugat că levigatul era 
conținut în cisterne aflate pe amplasament.

Concluzii și recomandări

Argumentele în legătură cu existența apelor subterane sunt complexe și, din păcate, vizita nu a 
permis formularea niciunei concluzii clare în această privință. Petiționarii au reclamat faptul 
că cifrele conținute în evaluarea de risc hidrologic din luna noiembrie 2004 indică - lucru 
dovedit de altfel de scurgerile și infiltrațiile de pe laturile libere ale amplasamentului - că 
apele subterane se află cu 19 metri deasupra celui mai jos depozit de deșeuri. Aceasta pare să 
fie confirmată de raportul de evaluare a riscurilor redactat înainte de acordarea licenței, în 
acesta admițându-se că „deversarea apelor subterane de mică adâncime în carieră ar trebui să 
fie direcționată în Stella Beck într-o primă fază, deși la momentul de față se varsă în bazinul
carierei”.

Autoritățile din Gateshead și Agenția de Mediu susțin că pe amplasament au fost instalate 
drenaje pentru apele subterane în scopul de a evita contaminarea și că orice reziduuri și 
levigat ar fi reținut în totalitate în amplasament. Astfel se poate afirma (iar cel mai recent 
studiu de evaluare a riscurilor va aduce confirmarea) că au fost luate măsuri pentru a preveni 
pătrunderea apelor de suprafață sau a celor subterane în depozitul de deșeuri.

Urmărind în timpul vizitei funcționarea amplasamentului, impresia avută a fost a unui depozit 
de deșeuri etanș, bine gestionat și echipat în mod adecvat pentru a face față exigențelor 
Directivei privind depozitarea deșeurilor. 

Conducerea amplasamentului era pe deplin conștientă de responsabilitățile pe care le are și a 
organizat sau, cel puțin, a luat parte la reuniunile de legătură împreună cu reprezentanții 
comunității locale și ai Agenției de Mediu. Este esențială o astfel de cooperare la nivel local,
la fel ca și publicarea și distribuția tuturor informațiilor obiective referitoare la amplasament, 
atât a celor pozitive cât și a celor negative. Cu toate acestea, a fost în egală măsură evident 
faptul că directorii amplasamentului au luat măsuri pentru buna pregătire a amplasamentului 
și a zonei înconjurătoare pentru vizita parlamentară în perioada premergătoare acesteia și nu 
ar fi corect să nu să se ia act de acest lucru. Localnicii au arătat că așa au stat într-adevăr 
lucrurile și că astfel de operațiuni de curățare nu au loc suficient de des.

Existența amplasamentelor pentru depozite de deșeuri în vecinătatea zonelor rezidențiale nu 
trebuie încurajată și constituie o chestiune de bun simț. 

Totuși, Directiva referitoare la depozitarea deșeurilor în sine nu este foarte strictă și precisă 
asupra acestui punct deoarece afirmă doar că „La stabilirea amplasamentului unui depozit de 
deșeuri trebuie să se ia în considerare cerințele referitoare la: (a) distan�ele de la perimetrul 
depozitului de de�euri la zonele de locuit �i de agrement ….”

Observația că cele mai apropiate locuințe din Stargate nu se află la mai mult de 100 metri de 

                                               
1 Aceasta contrazice punctul de vedere al Agenției de Mediu care, după cum s-a indicat de către petiționari într-o 
scrisoare datată 13 ianuarie 2008, era „că apa din partea neocupată a depozitului de deșeuri era un amestec de 
apă subterană și apă de ploaie”, citând procesul verbal al ședinței pe această temă.
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perimetrul amplasamentului și că domeniile Runhead și Cushy Cow Lane nu sunt cu mult mai 
departe demonstrează natura problemei, deoarece delegației parlamentare îi este clar faptul că 
aceste locuințe sunt prea aproape și că cei care au autorizat amplasamentul ar fi trebuit în mod 
normal să știe că urmările neplăcute erau inevitabile. Rămâne de demonstrat dacă urmările 
neplăcute au un impact asupra sănătății publice, iar delegația a luat în considerare cercetarea 
acestui aspect. În orice caz, o astfel de vecinătate imediată asociată în mod regulat cu mirosuri 
respingătoare și poluare cu praf crește nivelul de stres în zonă și are un impact grav asupra 
vieții de zi cu zi a populației.

În aceasta fază, cu depozitul de deșeuri Path Head pe deplin funcțional, este iluzoriu să se 
creadă că acesta ar putea fi închis înainte de data planificată. Este regretabil în primul rând
faptul că amplasamentul a fost ales în imediata vecinătate a zonei rezidențiale și a școlilor. 
Dar, cel puțin în conformitate cu legislația UE, nu exista nicio obligație clară de a proceda 
altfel, iar istoricul și structura geologică a zonei a favorizat fără nicio îndoială alegerea 
amplasamentului, în pofida altor numeroase amplasamente trecute și prezente, care există în 
zonă și al căror efect cumulativ ar fi trebuit de asemenea să fie luat în considerare.

Ținând cont de aceste considerente și având în vedere documentația scrisă și orală, precum și 
probele primite, se recomandă ca:

1. autoritățile să se asigure că în zonă se vor face curățări mult mai frecvente, temeinice 
și regulate care să se concentreze în mod deosebit pe amplasamentele vulnerabile în 
mod obișnuit, cum ar fi școlile și terenurile de agrement;

2. să se solicite Agenției de Mediu să contribuie în mod regulat și să publice informații 
pentru comunitatea locală referitoare la nivelul de poluare a aerului și la alte rezultate 
ale monitorizării științifice a activității amplasamentului, inclusiv nivelul apelor 
subterane;

3. să fie luate măsuri specifice pentru a întări controlul stabilității amplasamentului, care 
este foarte aproape de zona digului de mai sus de Star Beck, pentru a liniști populația 
locală în ceea ce privește riscul unei eventuale alunecări de teren;

4. comisia competentă din cadrul Parlamentului European să se asigure că în orice 
viitoare revizuire a Directivei referitoare la depozitarea deșeurilor va fi prevăzută o 
cerință mult mai clară în legătură cu amplasarea depozitelor de deșeuri în vecinătatea 
zonelor rezidențiale și de agrement.
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