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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0944/2004, внесена от Шейла Елис, с британско гражданство, 
от името на „Residents Against Toxic Site“ (Жители срещу токсичен 
обект), подкрепена от 7 подписа, относно предполагаемо неизпълнение 
от страна на Обединеното кралство на директивата на ЕС относно 
депонирането на отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че Обединеното кралство не е приложило правилно 
директивата на ЕС относно депонирането на отпадъци. Като пример вносителката 
посочва Регламента на Обединеното кралство относно депонирането на отпадъци от 
2002 г., който не налага важни изисквания, посочени в директивата на ЕС, върху 
съществуващите депа, като например изискването изкуствените системи за изолация да 
не допускат замърсяване на околната среда в близост до депата. Освен това 
регламентът на Обединеното кралство не забранява, както се изисква от директивата на 
ЕС, разполагането на депа в геоложки нестабилни райони. Вследствие на това всички 
съществуващи депа в Обединеното кралство са получили разрешителни въпреки 
опасността, която според вносителката те представляват за човешкото здраве и за 
околната среда. Вносителката посочва като пример депото в кариерата в Houghton. Тя 
призовава Европейския парламент да се намеси, така че по отношение на кариерата в 
Houghton да бъдат приложени съответните директиви на ЕС и призовава за закриването 
на обекта, ако той не може да изпълни гореспоменатите изисквания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

Вносителката на петицията повдига въпроса за продължаващата експлоатация на 
депото в Houghton-le-Spring в Североизточна Англия. Комисията е запозната с този 
обект, тъй като е разследвала твърденията на вносителката в продължение на няколко 
години. В хода на разследването Комисията се свърза два пъти с органите на 
Обединеното кралство, за да поиска техните коментари във връзка с твърденията. 
Органите на Обединеното кралство отговориха, като във втория си отговор 
предоставиха данни от мониторинг върху качеството на подземните води. Комисията 
извърши оценка на данните, предоставени от вносителката и от органите на 
Обединеното кралство, и излезе със заключение, че няма достатъчно доказателства за 
нарушаване на правото на Общността, за да започне производство за нарушение 
съгласно член 226 от Договора за ЕО, както настоява вносителката. 

Вносителката се обърна и към Европейския Омбудсман с искане за достъп до 
документи, свързани с жалбата. Тъй като разглеждането на жалбата беше приключило, 
на вносителката са предоставени копия от цялата кореспонденция между органите на 
Обединеното кралство и Комисията във връзка с регистрираната жалба, включително 
данните от мониторинга, предоставени от Обединеното кралство. Впоследствие 
Омбудсманът прекрати разглеждането на случая (реф. № 3381/2004/TN), тъй като 
счете, че искането на г-жа Ellis за достъп до информацията е било удовлетворено.  

Освен това Комисията е информирана от вносителката, че обектът е получил ново 
разрешение съгласно Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. година за 
комплексно предотвратяване и контрол1 на замърсяването след процес на 
консултиране, в който са участвали вносителите. Вследствие на допълнителната 
кореспонденция от страна на вносителката във връзка с обекта, Комисията обсъди 
случая с органите на Обединеното кралство на съвместна среща през октомври 2005 г., 
за да получи допълнителни разяснения относно експлоатацията на обекта от органите 
на Обединеното кралство въз основа на допълнителната кореспонденция, получена 
директно от вносителката. След тази среща въпросните органи предоставиха 
допълнителна писмена информация. Комисията ще може да заеме позиция по случая, 
след като службите на Комисията приключат с разглеждането на получените обемисти 
технически документи. 

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г.
Като допълнение към предишния отговор на Комисията и вследствие на съвместната 
среща с органите на Обединеното кралство през октомври 2005 г., органите на 
Обединеното кралство предоставиха допълнителна информация относно повдигнатите 
от вносителката въпроси. 

В отговора си, Обединеното кралство разглежда отделните въпроси, възникнали във 
връзка с експлоатацията на обекта. По въпроса относно резултатите от проучването на 
подземните води преди пускането в експлоатация, органите на Обединеното кралство 
отбелязаха, че е изготвен доклад за предексплоатационна проверка от „Biffa Waste 
Services“ с дата 23 януари 1997 г. В доклада се прави заключението, че преди 

                                               
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
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стартирането на депонирането на отпадъци е съществувало леко замърсяване с тежки 
метали; въпреки това, в доклада се посочва, че това се дължи на пробиването на 
сондажни отвори в скалата, магнезиев варовик, която е съдържала тежки метали. 

Съгласно информацията, предоставена от органите на Обединеното кралство, по 
времето на издаване на първото разрешително на обекта, разполагането на сондажните 
отвори около обекта е решено след консултации с органа за регулиране на отпадъците 
на Tyne и Wear и с националния орган по реките и впоследствие, през октомври 2001 г., 
след консултации с Агенцията по околна среда. През август 2004 г., във връзка с 
кандидатстване за разрешително съгласно Директивата за комплексно предотвратяване 
и контрол на замърсяването (КПКЗ), е извършена независима оценка на екологичния 
риск с изготвен протокол за допълнително сондиране на обекта. Според предоставената 
от органите на Обединеното кралство информация, операторът извършва анализ на 
проби от подземните води всеки месец, като Агенцията по околна среда допълнително 
извършва подробна проверка на обекта поне веднъж в годината. Тази проверка може да 
включва вземане и контрол на пробите от подземните води. 

По отношение на въпроса, повдигнат от вносителката на петицията относно отпадъци 
на границата между опасни и неопасни (напр. замърсени парцали), които се приемат на 
този обект, в отговора си органите на Обединеното кралство заявяват, че съгласно 
списъка на разрешените отпадъци, включен в разрешителното съгласно Директивата за 
КПКЗ, не се споменават отпадъци на границата между опасни и неопасни. Освен това 
те заявяват, че Агенцията по околна среда няма информация, че подобни отпадъци се 
приемат на обекта. Тъй като на обекта не е разрешено да се приемат опасни отпадъци, 
те отбелязват, че поради това няма изискване, нито процедури за анализ, за опасни 
отпадъци. Въпреки това, съгласно информацията, предоставена от органите на 
Обединеното кралство, за да се гарантира, че отговарят на условията на 
разрешителното, отпадъците, които се приемат на обекта, се проверяват чрез: 
телевизионна система в затворен кръг (Closed Circuit TV) при пристигане на 
отпадъците на платформените везни, след това отпадъците се проверяват от оператора 
на машината по време на разтоварването и още веднъж след разстилането им.

Що се отнася до предложението за допълнителен независим мониторинг на сондажните 
отвори на обекта, органите на Обединеното кралство потвърдиха, че след обсъждане от 
страна на Агенцията по околна среда, те ще се заемат с организирането на независим 
анализ на подземните води около обекта в най-близко бъдеще. След като Комисията 
получи допълнителна информация относно резултатите от този анализ, тя ще може да 
заеме позиция по случая. 

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

В допълнение към предишния отговор на Комисията на тази петиция, органите на 
Обединеното кралство предоставиха допълнителна информация относно въпроса с 
мониторинга на сондажните отвори, повдигнат от вносителката.

Що се отнася до предложението за допълнителен независим мониторинг на сондажните
отвори на обекта, органите на Обединеното кралство съобщиха, че след обсъждане от 
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страна на Агенцията по околна среда, в средата на юни 2006 г. ще започне независим 
анализ на подземните води около обекта. 

Органите на Обединеното кралство информираха Комисията, че е сключен договор с 
„British Geological Survey“ като независим консултант за извършване на мониторинг на 
вземането на проби от подземните води в сондажните отвори на обекта и за изготвяне 
на пълен доклад за проверка въз основа на лабораторния анализ на пробите. Органите 
на Обединеното кралство посочиха, че докладът за проверка следва да бъде завършен 
през август 2006 г. След като Комисията получи допълнителна информация относно 
резултатите от този анализ, тя ще може да заеме позиция по случая.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 12 декември 2006 г.

В допълнение към предишния отговор на Комисията на тази петиция, органите на 
Обединеното кралство предоставиха копие от пълния доклад за проверка, анализиращ 
лабораторните резултати от пробите на подземните води в сондажните отвори, 
разположени на обекта (приложено е копие от доклада). Заключенията на доклада (стр. 
37) посочват, че констатациите от изследването на подземните води и резултатите от 
мониторинга показват, че няма съществено въздействие на депото върху качеството на 
подземните води. Въпреки това е установено определено замърсяване на подземните 
води, основно в зоната на сондажен отвор J2. Докладът посочва „възможните 
източници на това замърсяване подробно в точка 7.1, включително замърсители от 
близките зони за бъркане на бетон и за преработка на почвата, дебелият слой 
потенциално замърсени наслоявания от различни видове отпадъци, който се намира 
под част от обекта, възможното използване на хербициди и пестициди в 
селскостопанските земи на север от обекта, както и близостта на път A690, като 
възможен източник на замърсяване с пътна сол“. Докладът завършва (точка 9) с 
препоръки за подобряване на бъдещата методология за извършване на мониторинг.

От органите на Обединеното кралство е изискана допълнителна информация относно 
потенциалните рискове от инфилтрат от района на обекта при сондажен отвор J2, 
определен като замърсен, както и потвърждение, че операторът на обекта е изпълнил 
съответните препоръки. След като Комисията получи допълнителна информация, тя ще 
може да предостави на комисията по петиции актуализирана информация.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 01 септември.2009 г.

В допълнение към предишния отговор на Комисията на тази петиция, Комисията 
изпрати на органите на Обединеното кралство конкретни въпроси относно 
експлоатацията на депото, по-специално относно: установяването на газови емисии от 
обекта, периода, през който се очаква да продължи разтоварването на отпадъци на 
обекта, програмата за запечатване на обекта и притесненията относно стабилността на 
обекта, по специално във връзка с пукнатини, които са се появили в южния край на 
обекта.

Органите на Обединеното кралство отговориха, като предоставиха информация по 
конкретните въпроси, за които в някои случаи се изискват допълнителни разяснения. 
Освен това вносителката предостави на Комисията информация относно 
експлоатацията на обекта и публичния достъп до документация във връзка с характера 
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на отпадъците, които се депонират в него. Поради това Комисията има намерение да 
повдигне тези въпроси пред органите на Обединеното кралство. След като получи 
разяснения по отделните точки, Комисията ще може да предостави актуализирана 
информация.

Приложено: Доклад „Изследване на подземните води на депото, разположено в кариерата 
Houghton“

8. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

На своя „пакетна среща“, която се състоя в края на 2010 г., Комисията отново повдигна 
въпроса, поставен в настоящата петиция, пред органите на Обединеното кралство.  По-
специално, Комисията поиска разяснения по няколко въпроса, повдигнати от 
вносителите. 

Органите на Обединеното кралство преди това са информирали Комисията, че 
временно е поставен запечатващ пласт и че три от четирите клетки на депото ще бъдат 
запечатани с този изолиращ пласт. Жалбоподателите са информирали Комисията, че до 
юли 2010 г. клетка 1 само частично е била запечатана, не е било предвидено 
запечатване на клетка 3 през 2010 г. и е продължавало разтоварване на значително 
количество отпадъци в клетки 1 и 2. 

Органите от Обединеното кралство обясниха, че липсата на запечатване е основателен 
повод за загриженост на местните жители. Агенцията по околна среда активно се е 
опитвала да наложи план за запечатването на обекта във възможно най-кратък срок. 
Участък 2 от обекта временно е бил запечатан, но поради наличието на страничен 
наклон в тази част на обекта не е било възможно постоянно запечатване. Участък 1 е 
трябвало да бъде запечатан до края на 2010 г. Междувременно е било налице отделяне 
на газ от депото в целия обект. Освен това този обект е бил част от национална 
проверка относно отделянето на газове от депата за отпадъци и екипът е бил в процес 
на извършване на проверката на този обект. Оценката e трябвало да приключи до края 
на декември 2010 г. и на вносителите на петицията е било обещано копие от нея. 
Успешното запечатване на обекта е било издигнато в приоритет и е щяло да намали 
неприятната миризма, боклука и вредителите от обекта. 

Освен това вносителите на петицията изразиха загриженост, че нивата на инфилтрат от 
депото, които излизат извън изолацията, са се просмуквали във водоносните скали от 
юли 2009 г. и продължават да се просмукват. Вносителите на петицията твърдяха, че 
операторът е напомпвал големи количества вода от водоносните пластове върху обекта, 
за да отмива замърсители от сондажните отвори в канализацията. Органите от 
Обединеното кралство обясниха, че състоянието на подпочвените води се проучва от 
Агенцията по околна среда, този път с оглед на евентуално подвеждане под 
отговорност на оператора. През есента на 2009 г. беше установено, че има завишени 
нива на замърсяване в сондажните отвори. Документите се изготвят, а с оператора е 
проведен разговор и му е отправено предупреждение. 

Вносителите също така изразиха загриженост относно факта, че са налице нарушения 
на правилата относно нивото на отпадъците, разполагани на обекта, и че на места тези 
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нива са много големи. Вносителите на петицията също така насочиха вниманието към 
отстраняването на защитната преграда около обекта, в резултат на което се е увеличило 
количеството прах, което идва от обекта и засяга местните жители. Органите на 
Обединеното кралство обясниха, че оплакванията относно наличието на прах са малко. 
Що се отнася до нивата преди слягане на отпадъците, това е въпрос, свързан с 
разрешението за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, което 
подлежи на мониторинг от страна на Агенцията по околна среда и в това отношение 
обектът отговаря на изискванията. Нивата след слягане и разрешаването на въпроси, 
свързани с отстраняването на защитните прегради, са въпрос на планиране за местния 
орган по планирането и тези въпроси понастоящем се проучват. 

Комисията поиска да получи актуализирана информация относно състоянието на 
обекта по отношение на запечатването, повдигането на обвинения и резултата от 
проучванията на местния орган по планирането във връзка с твърденията, че не се 
спазват правилата относно равнищата на отпадъците.

9. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

По време на пакетната среща от 1 декември 2010 г. на Комисията беше предоставена 
допълнителна информация, като през февруари 2011 г. тя беше допълнена от органите 
на Обединеното кралство. Това беше обяснено на заседанието на комисията по петиции 
от 15 март 2011 г., на което присъства и вносителката. След това заседание Комисията 
прегледа допълнителната информация, която вносителката предостави през март и 
април 2011 г., и изиска допълнителна актуална информация относно положението по 
отношение на запечатването на обекта и събирането на газ, подвеждането под
отговорност, което се подготвя срещу оператора, и разследването за съответствието с 
изискванията за нивата на депониране, поставени от местния орган по планирането. 
Органите на Обединеното кралство отговориха с обяснението, че 40 000 m2 от обекта 
вече са запечатани окончателно, а още 80 000 m2 са били временно запечатани. 
Инфраструктурата за събиране на газ също е била подобрена и сега дава възможност за 
допълнително събиране на 300 m3 газ на час. По отношение на височината на 
съхраняваните отпадъци, органите на Обединеното кралство са обяснили, че преди 
започването на работите по запечатването на Участък 1 през септември 2010 г. обектът 
е бил прегледан от инженерите на оператора, за да се осигури съответствие с нивата 
преди слягане на отпадъците. Било е установено, че на места обектът е надвишавал 
допустимата височина с до 2 метра, но на други места височината е била под 
допустимата. Поради това е било извършено ново профилиране на обекта, а на 
оператора е било връчено предупреждение. Комисията беше информирана, че 
профилът след слягането на отпадъците се контролира от местния орган по 
планирането. В момента от оператора е изискано да покаже на органа по планирането 
как обектът ще постигне профила след слягането на отпадъците, като това включва 
представянето на научна оценка на темповете на слягане на отпадъците в депото. 

На Комисията беше предоставена и информация относно новите твърдения на 
вносителите от март 2011 г., според които депото е построено на нестабилен терен, 
чието състояние ще се влоши допълнително след съгласието на съответния национален 
орган да позволи значителна взривна дейност на обекта извън зоната, заета от депото, и 
извън обхвата на разрешението за строеж и екологичното разрешително.  Органите на 
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Обединеното кралство информираха Комисията, че операторът е бил обект на 
проучване за здраве и безопасност, проведено от Sirius Geotechnical and Environmental 
Ltd относно варовиковите скали в рамките на кариерата, като е било докладвано, че се 
счита, че част от варовиковата скала представлява значителен риск за безопасността и 
изисква спешни действия. Операторът съответно предлага операция за взривяване на 
скалата. Това е въпрос, който се обсъжда с органа по планирането на градския съвет на 
Съндърланд, тъй като попада извън обхвата на разрешителното, контролирано от 
агенцията по околната среда. Ако операторът желае да използва терена за по-
нататъшно депониране на отпадъци, това ще изисква промяна на разрешителното, тъй 
като такова депониране няма да бъде допустимо по силата на настоящото 
разрешително. 

По отношение на твърдението на вносителката, че настоящите нива на амониев азот в 
инфилтрата от обекта в подземните води достигат почти 16 mg/l, което е 30 пъти повече 
от позволеното ниво от 0,5 mg/l, органите на Обединеното кралство обясниха, че това е 
вярно. Органите на Обединеното кралство обясниха, че според тях това се дължи на 
временното шосе за достъп, което е причинявало замърсяване и е било премахнато от 
оператора през октомври 2010 г. Премахването на шосето е осъществено под надзора 
на агенцията по околната среда, като са били взети проби, с цел да се вземе решение 
дали да се предприемат съдебни действия срещу оператора за неизпълнение на 
условията съгласно издаденото разрешително. Все още се обмисля евентуално 
подвеждане под отговорност на това основание. Освен това органите на Обединеното 
кралство обясниха, че от оператора е било поискано да отстрани замърсените води 
посредством инсталирането на специална сонда, която в момента е напълно 
функционираща. Поискано е да бъдат инсталирани и две други мониторингови сонди. 
Работата по този въпрос все още продължава, тъй като е била забавена от несъгласия, 
свързани с достъпа на собственика на земята, но проблемът вече е разрешен и новите 
сонди за допълнителен мониторинг ще бъдат инсталирани. 

И накрая, органите на Обединеното кралство информираха Комисията, че на 8 юли е 
било гледано съдебно дело срещу оператора по обвинение, че в периода ноември 
2009 г. – март 2010 г. е нарушил условията съгласно разрешителното по отношение на 
отделяната от депото миризма. Постановено е било, че операторът е виновен за 
неспазване на условията на екологичното разрешително, като му е наложена глоба в 
размер на 27 000 британски лири.

Предвид продължаващите оценки на обекта, Комисията ще продължи да наблюдава 
работите, извършвани на обекта, за да гарантира, че запечатването му и събирането на 
газ са приключили, проблемите с отделяната миризма са разрешени и положението със 
замърсяването на подземните води е подобрено. По отношение разрешаването на 
проблема, свързан с нестабилните скали в близост до обекта, Комисията не счита, че 
става дума за нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

10. Отговор от Комисията (REV VII), получен на 16 март 2012 г.

След последното Съобщение органите на Обединеното кралство предоставиха 
допълнителна информация на среща, състояла се през януари 2012 г.



PE367.729v11-00 8/11 CM\1010171BG.doc

BG

По отношение на проблема с неприятната миризма Комисията беше информирана за 
продължаващото запечатване на депото, което е довело, по описание от Обединеното 
кралство, до „силно намалял“ брой на оплакванията през лятото на 2011 г. От тогава 
вносителите потвърдиха пред Комисията, че управлението на обекта изглежда се е 
подобрило, въпреки че подозират, че това е подготовка за решение на органите относно 
заявлението на оператора за удължаване на работата на депото. 

По въпроса относно отделяния газ от депото и по-конкретно относно оплакванията, че 
жителите на околните имоти са били предупредени да не използват мазетата си поради 
опасения от наличието на такъв газ, органите на Обединеното кралство обясниха, че не 
са запознати с това и считат, че не съществуват доказателства в подкрепа на 
твърдението. 

Те обясниха още, че тъй като плановото разрешително за депото е изтекло през 
февруари 2012 г., операторът е подал заявление за удължаване с още 15 години, което 
се разглежда понастоящем. Комисията беше уведомена, че вероятно това ще се наложи 
извършването на нова оценка на въздействието върху околната среда. 

Органите на Обединеното кралство уведомиха Комисията, че по отношение на 
промяната на разрешителното операторът е внесъл заявление за увеличаване на нивата 
преди слягане за оставащата част от депото, което би увеличило общия обем на 
депонираните отпадъци, и за добавяне на три нови вида нискокачествени, незаразни и 
неопасни отпадъци. Чрез заявлението се търси промяна на ограниченията за вещества в 
точките за мониторинг на подземните води, като тези ограничения станат по-строги. 
Заявлението за промяна на екологичното разрешително също се разглежда 
понастоящем, като всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени за взетото 
решение. 

Комисията изиска от органите на Обединеното кралство да изяснят допълнително 
въпроса със замърсяването на подпочвените води и как се е стигнало до него, тъй като 
вносителите на жалбата твърдят, че то се дължи на изтичане на инфилтрат през пролука 
на изолацията на депото. Органите на Обединеното кралство поясниха, че не изглежда 
изолиращата система да е източник на замърсяването на подпочвените води, а по-скоро 
то е било предизвикано от строежа на временен път за достъп до участък 3 на обекта. 
Като част от възстановителните работи, органите по околната среда са изискали 
монтирането на сонда, която да извлече замърсената вода от водоносния слой. Също 
така се получи изяснение, че операторът, консултантът на трета страна и регулиращият 
орган по околната среда продължават да разглеждат това извличане и ще предоставят 
данни на вносителите на петицията и на Комисията. Също така, Комисията получи 
информация, че в резултат на промяна на екологичното разрешително, от оператора е 
изискано да монтира допълнителни сонди за мониторинг извън обекта и извън зоната, 
за която се счита, че е източник на замърсяването, които да функционират през 
следващите два месеца с цел проверка на обхвата на всякакво замърсяване и 
гарантиране, че то не се разпростира. Прилагането на това ново изискване се е забавило 
поради преговори със собственика на земята, но понастоящем трудностите вече са 
преодолени. На последно място, Обединеното кралство обясни, че собственото му 
разследване по случая на замърсяването на подпочвените води е приключило и всеки 
момент се очаква окончателно решение по досието за съдебно разглеждане. След като 
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са се срещнали с органите на Обединеното кралство, вносителите на петицията са 
предоставили на Комисията нови сведения, според които се допуска, че замърсяването 
на подпочвените води би могло да произтича от друг, неизвестен източник на обекта, 
който не е свързан с дефектния извозващ път. В момента се търси разяснение от 
органите на Обединеното кралство във връзка с тези нови доказателства. 

Комисията ще продължи да следи развитието на въпроса относно Houghton-le-Spring и 
очаква обещаната допълнителна информация.

11. Отговор от Комисията (REV VIII), получен на 27 юни 2012 г.

След последното съобщение Комисията поиска и получи допълнително разяснение от 
органите на Обединеното кралство по отношение на допълнителните твърдения, 
направени от вносителите на петицията. 

Вносителите са предоставили на Комисията нови сведения, според които се допуска, че 
замърсяването на подпочвените води би могло да произтича от друг, неизвестен 
източник на обекта, който не е свързан с повредения път за извозване, както твърдят 
органите на Обединеното кралство. Те обясниха, че наличните доказателства за 
прекомерни равнища на амонячен азот от замерванията в сондажен отвор, известни 
като M1, се разследват от известно време от агенцията по околната среда. 

Сега е постигнато споразумение със собственика на съседния терен да се направи още 
един сондажен отвор, по-надолу от сондажен отвор M1, а работата по този проект 
предстои да започне. Монтирана е допълнителна специална сонда близо до M1 
(известна като М1a), която методично изпомпва. Органите на Обединеното кралство са 
на мнение, че проблемите, причинени от повредения път, и произтичащото от това 
замърсяване на подпочвените води са разрешени. Що се отнася до наказателното 
преследване на оператора за причиненото от него замърсяване, са предприети правни
действия, като му е изпратена призовка да се яви в Magistrates’Court на Съндърланд. До 
момента изслушването се отлага два пъти (веднъж поради стачни действия), но според 
последните данни се очаква то да се проведе през месец юни 2012 г. Комисията ще 
изиска от органите на Обединеното кралство да предоставят повече информация 
относно изслушването.

12. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г. (REV IX)

След последната актуализация през 2012 г. от органите на Великобритания се е 
получила допълнителна информация. Комисията е получила информация, че делото 
срещу оператора на депото за отпадъци след известно забавяне в крайна сметка е било 
разгледано от съда. Става въпрос за замърсяването на подпочвените води, 
предизвикано от извозващия път, построен на обекта през 2008 г. Операторът е бил 
обявен за виновен по всички обвинения и е бил осъден на глоба от £105,000 и 
заплащане на разходите по делото (общо £130,000). Също така операторът продължава 
да носи задължение да поправи причинените щети, като изпомпа замърсените 
подпочвени води под обекта. Равнищата на амоняк продължават да бъдат по-високи от 
допустимите, въпреки че както изглежда понастоящем те започват постепенно да 
намаляват. Местният регулиращ орган посочва, че изпомпването на замърсените води 
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ще трябва да продължи. Изразява се надежда, че в резултат от това допустимите 
равнища на амоняк ще бъдат достигнати в рамките на една година. След значително 
забавяне поради съпротива от страна на местния собственик на земята по-надолу по 
течението вече е инсталирана допълнителна контролна станция. Резултатите от този 
контролен пункт би следвало да са на разположение следващия месец. Комисията беше 
информирана от органите на Обединеното кралство, че резултатите от наблюдението 
на пробите от контролния пункт още по-надолу по течението във водоносния слой за 
питейна вода са показали, че равнищата на амоняк остават в рамките на стандартите за 
питейна вода. 

По отношение на бъдещето на обекта, органите на Обединеното кралство информираха 
Комисията, че депонирането на домашни отпадъци е прекратено, а органите 
понастоящем разглеждат заявление за разрешение обектът да продължи да работи през 
още 5 години, но само с инертни отпадъци, като по този начин ще стане възможно 
обектът да бъде засипан и заравнен. Фактът, че повече няма да се депонират битови 
отпадъци, би следвало да намали проблемите свързани с евентуална неприятна 
миризма за живеещите в района. Понастоящем представителите на местните 
планиращи органи са изправени пред задачата да гарантират, че следващият период на 
засипване ще доведе до уравновесен и безопасен обект, особено с оглед на все още 
съществуващите стръмни скални участъци, останали от по-ранни кариерни дейности. 

По време на заседанието на комисията по петиции на 25 април 2013 г., вносителите на 
петицията изразиха опасение, че въпреки внесеното заявление за депониране на 
инертни отпадъци за само 5 години, друго, по-ранно заявление, внесено с искане за 
продължаване на депонирането през 17 години продължава да съществува. Във връзка 
с това вносителите на петицията твърдяха, че в най-добрия случай информацията, 
предадена на Комисията от страна на органите на Обединеното кралство, е частична. 
Освен това вносителите на петицията твърдяха, че дори и равнището на амоняк в 
питейната вода в контролния пункт известен като Стоунигейт да е в допустимите 
граници, Комисията е получила частична информация от органите на Обединеното 
кралство в това отношение, тъй като помпената станция в действителност е трябвало да 
бъде затворена поради микробиологично замърсяване. Вносителите твърдяха, че това 
замърсяване се дължи на замърсяването от депото, намиращо се нагоре по течението. 

За да проследи тези нови твърдения, Комисията изиска органите на Обединеното 
кралство да предоставят допълнителни сведения. 

13. Отговор от Комисията (REV X), получен на 30 октомври 2013 г. 

На заседанието на комисията по петиции от 25 април 2013 г., Комисията поиска от 
органите на Обединеното кралство да изяснят двете допълнителни твърдения на 
вносителите на петицията, направени по време на въпросното изслушване.

На първо място вносителите на петицията изразиха притеснение, че информацията, 
която органите на Обединеното кралство са предоставили на Комисията относно това, 
че депото за отпадъци ще престане да функционира след 5 години, е частична, тъй като 
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все още съществува валидно разрешително за продължаване на депонирането в 
продължение на още 17 години. Органите на Обединеното кралство обясниха на 
Комисията, че разрешението за намаляване на периода за депониране на инертни 
отпадъци на 5 години е било одобрено от съответните планиращи органи едва наскоро 
– през август 2013 г. Целта е обектът да се възстанови през този период в зависимост от 
наличността на инертни отпадъци. Комисията също така получи сведения, че 
удълженото разрешително за депониране е висящо и ще се оттегли след като бъде взето 
решение за по-нататъшно прилагане с цел преустройство на обекта. Освен това 
вносителите на петицията твърдяха, че дори и равнището на амоняк в питейната вода в 
контролния пункт известен като Стоунигейт да е в допустимите граници, Комисията е 
получила частична информация от органите на Обединеното кралство в това 
отношение, тъй като помпената станция в действителност е трябвало да бъде затворена 
поради микробиологично замърсяване. Вносителите твърдяха, че това замърсяване се 
дължи на замърсяването от депото, намиращо се нагоре по течението. Комисията 
изиска разяснения относно това твърдение и органите на Обединеното кралство 
отговориха, че няма доказателства за открит амоняк в пробите, взети от сондата 
Стоунигейт от Агенцията по околната среда, която наблюдава пробите, или от 
оператора на сондата – дружеството „Northumbrian Water Ltd“ (NWL). Органите на 
Обединеното кралство обясниха, че сондата за наблюдение Стоунигейт е била извън 
експлоатация между май и декември 2012 г. поради дейности по поддръжката. 
Комисията получи сведения, че дейностите по наблюдението на националния 
регулаторен орган – Агенцията по околната среда, не са били засегнати от затварянето 
на станцията Стоунигейт. Според органите на Обединеното кралство замърсяването на 
водоносния слой не засяга сондата Стоунигейт.

Заключения

Комисията получи сведение, че съгласно решението на органите на Обединеното 
кралство от август 2013 г. депонирането на отпадъци в този обект се определя да 
приключи в рамките на 5 години. Органите на Обединеното кралство обясниха, че през 
този период ще бъдат предприети възстановителни работи, използващи инертни 
отпадъци, в зависимост от тяхната наличност. Това ще подготви почвата за 
преустройството на обекта. 

Що се отнася до твърденията на вносителите на петицията относно замърсяване в 
Стоунигейт, Комисията не получи доказателства в подкрепа на тези предположения.


