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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0727/2005, внесена от Valerie Gardner, с британско 
гражданство, от името на „Residents against Rubbish“, относно проект за 
депо за отпадъци в Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, като действа от името на сдружение „Residents against 
Rubbish“, възразява срещу планирано депо за битови, промишлени и стопански 
отпадъци в Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear. Проектът вече е получил 
разрешително от местните органи и в момента изчаква одобрението на Агенцията по 
околна среда. Вносителят поставя под въпрос необходимостта от ново депо за отпадъци 
в района, тъй като в радиус от две мили от Path Head вече съществуват или са 
планирани 33 такива депа. Вносителят е загрижен за въздействието на този проект за 
депо за отпадъци върху здравето на живeeщите в близост до предложената площадка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието към планираното изграждане на депо за 
битови, промишлени и стопански отпадъци в Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear. 
Вносителят изразява съмнение относно необходимостта от депо за отпадъци в този 
район и е загрижен за въздействието му върху здравето на живеещите в близост до 
предложената площадка.

Общите задължения за обработването на отпадъци са определени в Директива 
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75/442/ЕИО относно отпадъците1. Тази директива задължава държавите-членки в 
частност да гарантират, че отпадъците се оползотворяват или обезвреждат без да се 
застрашава здравето на човека, че всички предприятия, които осъществяват действия 
по оползотворяване или обезвреждане следва да получат разрешително, и че те 
подлежат на периодични проверки.

Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци2 установява по-специфични 
изисквания за изграждането, функционирането, закриването и полагането на 
последващи грижи за депа за отпадъци. Тя изброява няколко критерия за избор на 
площадки за депа за отпадъци, включително хидрогеоложките характеристики на 
площадката, присъствието на жилищни, селскостопански или природни защитени 
територии, които следва да се вземат предвид, и разпорежда, че депото може да бъде 
одобрено само ако не представлява значителна заплаха за околната среда. Едно от 
условията в разрешителното е проектът за депо да е в съответствие с плана за 
управление на отпадъци.

Депата за отпадъци, които приемат над 10 тона на ден или са с общ капацитет над 
25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци, трябва да разполагат с 
комплексно разрешително съгласно Директива 96/61/ЕО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването3.

Трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда съгласно 
Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда4, ако се 
очаква депото за отпадъци да има значителни последствия за околната среда.

Комисията няма правомощия да се намесва в решения, взети от национални органи по 
отношение на избора на площадки за преработка на отпадъци. Ролята на Комисията е 
да гарантира, че държавите-членки прилагат правилно съответното законодателство на 
Общността. Като се има предвид, че в конкретния случай проектът все още е в ранен 
етап и засега не е предоставено разрешение за депото за отпадъци, не може да бъде 
установено потенциално нарушение на това законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Като допълнителна информация SITA Environment Ltd., в качеството си на оператор, 
предостави на Комисията разрешителното за депото за отпадъци в Path Head Quarry, 
издадено от Агенцията по околна среда на 31 август 2005 г.  

Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци установява специфични 
изисквания за изграждането, функционирането, закриването и полагането на 
последващи грижи за депа за отпадъци. Приложение I към Директивата за 
депонирането урежда основните и общите условия за разположението на депо за 
отпадъци, за контрола върху водите и продуктите от излугването, за опазване на 
                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 47, последно изменена с Решение 96/350/ЕО, ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32.
2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
3 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
4 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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почвата и водите, за контрола на газовете, за вредите и опасностите, стабилността и 
бариерите. Приложение II урежда критериите за приемане на отпадъци, а Приложение 
III се занимава с процедурите за контрол и мониторинг по време на фазите на 
експлоатация и последващо поддържане.

Предоставеното разрешително обхваща всичките специфични изисквания, заложени в 
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Депото за отпадъци е 
одобрено за депониране на неопасни отпадъци. Разрешителното съдържа подробни 
„условия на експлоатация“, които определят какви отпадъци се приемат в депото, както 
и подробни критерии за приемане. Установени са годишни пределно допустими 
стойности за приемане на отпадъци, както и за емисиите във въздуха, повърхностните 
води и канализацията. Операторът трябва да представи различни оценки на 
въздействието. Установени са подробни параметри за наблюдение на подпочвените
води и неговата често, включително критерии за оценка на подпочвените води и 
критерии за съгласуваност на качеството на подпочвените води. Специфични 
разпоредби засягат предотвратяването на миризми и емисии над земята. Освен това 
съществуват разпоредби, които гарантират, че в депото за отпадъци работи само обучен 
и надзираван персонал, че са налице процедури за свеждане до минимум на шума и 
вибрациите и за създаването на система за контрол на място, за проверка на нивата на 
газовете и излугването. Предвидени са финансови обезпечения, гарантиращи 
изпълнението на задълженията, произтичащи от разрешителното, както и разпоредби за 
полагане на последващи грижи.

Главите „записи“, „докладване“ и „уведомления“ осигуряват всеобхватна система за 
докладване за гарантиране на ефективен контрол на площадката от компетентния 
орган.

Въз основа на тези обстоятелства Комисията не може да установи потенциално 
нарушение на Директивата за депонирането.

Въпреки това Комисията е поискала допълнителна информация от органите на 
Обединеното кралство във връзка с начина, по който е било установено, че няма 
сериозен екологичен риск за жителите в района на депото.

5. Писмено потвърждение на устна информация, предоставена от Комисията на 
заседание от 3–4 октомври 2006 г., получено на 10 ноември 2006 г.

Отправено е искане до органите на Обединеното кралство да предоставят допълнителна 
информация, в частност за начина, по който е било установено, че няма сериозен 
екологичен риск за жителите в района на депото. С писмо от 28 юни 2006 г. органите на 
Обединеното кралство предоставиха документи, които удостоверяват процеса на 
вземане на решение и обясняват при какви условия и на какво основание е издадено 
разрешително за инсталацията.

Разрешителното съдържа условия, които установяват граници за различни емисии с цел 
гарантиране, че няма сериозни последствия за околната среда. То също налага строги 
режими на контрол за постоянно оценяване на евентуални въздействия или тенденции 
спрямо изложените на риск обекти и околната среда.
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Документът за решението и издаденото разрешително посочват следните съществени 
причини, които са от значение решението да гарантира подходяща защита на 
населението:
 Недвижимата собственост, най-близко до площадката, са терасовидно 

разположените жилищни сгради на Low Row, които се намират на около 180 до 200 
метра разстояние от най-близко депонираните отпадъци.

 Операторът на площадката е задължен да гарантира, че нивото на шума не 
превишава границата от 55 dB за нормални и 70 dB за краткосрочни операции. 
Поради това е необходим план за управление на шума и вибрациите, чрез който да 
се намали замърсяването с шум и вибрации и се предотврати причиняването на 
вреди или безпокойство на хората в потенциално чувствителни към шума сгради.

 Всички емисии във въздуха, които се отделят от депото за отпадъци, следва да 
нямат неприятен мирис извън границите на инсталацията, като това се проверява от 
упълномощено длъжностно лице на Агенцията.

Чрез представените документи органите на Обединеното кралство потвърдиха, че 
съществува необходимост от въпросното депо и че в района има само 4 депа за 
отпадъци. Процесът по планиране и подбор на площадка е протекъл успоредно с 
изготвянето на няколко оценки и концептуални планове/планове за управление на 
отпадъци.

Беше демонстрирано, че техническите изисквания, определени в издаденото 
разрешително, както и всеобхватните мерки за контрол, ще гарантират, че няма да 
настъпят сериозни вреди за околната среда или за гражданите. Взети са предвид всички 
съответни условия, предвидени в Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци и са били подложени на задълбочена правна оценка.

Следователно Комисията не е идентифицирала потенциално нарушение на 
европейското законодателство в областта на околната среда.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

Въз основа на допълнителни снимки, предоставени от вносителя на петицията, 
Комисията отправи писмено запитване до органите на Обединеното кралство с молба 
да обяснят дейностите по изпомпване на вода на територията на депото за отпадъци и 
как е било доказано, че наличието на подпочвени води е взето предвид в достатъчна 
степен. Освен това беше изтъкнат фактът, че клетката на депото е била запълнена с 
отпадъци докато все още е била частично наводнена и беше поискано обяснение за 
функцията на изкуственото езеро под депото. Органите бяха помолени да разяснят 
подробно положението във връзка с подпочвените води в рамките на площадката, като 
например разстоянието до водоносните слоеве, и какви мерки са били предприети, за да 
се предотврати навлизането на подпочвени и повърхностни води в клетката на депото.

Комисията очаква да получи отговор в рамките на един месец и отново ще докладва на
комисията по петиции.

7. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г.
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На 14 декември 2007 г. Агенцията по околна среда на Обединеното кралство изпрати 
писмо до ЕП относно хидроложките проблеми, свързани с гореспоменатото депо за 
отпадъци. В допълнение към това службите на Комисията поискаха от Агенцията по 
околна среда обновена информация по случая. На 21 май 2008 г. Агенцията по околна 
среда отговори на службите на Комисията като заяви, че като част от изготвяната все 
още оценка за съответствие на площадката, Агенцията по околна среда е предприела 
преглед на хидрогеоложките данни за депото в Path Head.

Този преглед се фокусира върху следните параметри:

 адекватност на концептуалния модел на площадката;
 уместност на схемата за постоянен контрол на подземните води;
 определяне на точките на съответствие с разпоредбите относно подпочвените

води и на праговите нива ;
 допустимост на проекта на клетка 2 (следващата зона за депониране).

Според концептуалния си модел площадката спазва изискванията на регламентите за 
подпочвените води от 1998 г.

Въз основа на горепосочената информация става ясно, че депото за отпадъци е в 
съответствие изискванията на законодателството на ЕС в областта на подпочвените
води и депонирането на отпадъци.

8. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Комисията взема под внимание заключенията и препоръките, направени в доклада на
Европейския парламент след направеното посещение на негови представители на 28 
януари 2009 г.

Комисията признава съществуването на проблеми, свързани с депонирането на 
отпадъци, като например: дълготрайни проблеми с подпочвените води (които обаче е 
трудно да бъдат свързани единствено с депото в Path Head Quarry); обезпаразитяване; 
миризми; стабилност и близост до жилищни райони. Комисията разбира, че операторът 
на депото за отпадъци изпълнява задълженията съгласно Директивата за 
депонирането1, като държи тези проблеми под постоянно наблюдение, контрол и 
подходящо управление.

През последните години Комисията проявява интерес към един конкретен въпрос, а 
именно, състава на подпочвените води. На 31 март 2009 г. органите на Обединеното 
кралство уведомиха Комисията за следното:

През 2008 г. е имало няколко нарушения на праговете нива, определени в
разрешителното, за няколко замърсителя, открити в сондажи на подпочвени води в 
периметъра на площадката. Тези нарушения са били съобщени на Агенцията по околна 
среда, в съответствие с условията на разрешителното, и информацията за това е 

                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1–19.
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поместена в Публичния регистър.

Следните замърсители са превишили праговете:
i)   Амонячен азот;
ii) Никел;
iii) Кадмий.

Тези нарушения са били разследвани от оператора на площадката (SITA) и са 
предложени действия в съответствие с плана за управление на постоянното наблюдение
(MPP). Също в съответствие с MPP, операторът е прегледал предишните данни от 
наблюдението и е извършил преглед на оценката на хидрогеоложкия риск (HRA) на 
площадката. Тази оценка на риска беше предадена на Агенцията по околна среда в 
началото на март 2009 г. Въпросният доклад, заедно с Годишния доклад за наблюдение 
на площадката за 2008 г. и прегледа на контролните сондажи за праговите нива/нива на 
наблюдение за качеството на протичащите надолу подпочвени води, понастоящем се 
намира за преглед при Екипа по подземни води и замърсени земи.

Не беше изразено съществено безпокойство след първоначален преглед на 
информацията, съдържаща се в докладите. Въпреки това, извършването на една 
подробна оценка ще отнеме до два месеца, след което ще е възможно да се установи 
дали следва да се проведат допълнителни разследвания/дейности от страна на 
оператора, за да се направи по-добра характеристика на хидрогеологията на 
площадката и да се определи дали са уместни промени по праговите нива, установени в 
разрешителното за площадката, с цел гарантиране на непрекъсната защита на околните 
подпочвените води.

На 30 октомври 2009 г.  Комисията помоли компетентните органи на Обединеното 
кралство за обновена информация по този въпрос. На 20 ноември 2009 г. Обединеното 
кралство отговори както следва:

„През последните месеци работихме със SITA UK Limited, за да гарантираме, че целият 
процес на постоянен контрол на подпочвените води се извършва правилно и в 
съответствие с нашето публикувано ръководство. Това включваше проверки с цел да се 
гарантира, че всички наблюдателни сондажи са подходящи за целта, както и прегледи 
на местоположенията на точките за контрол на подпочвените води. Тези действия бяха 
извършени, за да разберем изцяло степента на проблемите с качеството на водите, 
протичащи по склона над или под площадката. В момента напредваме с допълнителни 
подобрения, включващи преразглеждане на праговите нива за подпочвените води. Това 
се налага, тъй като сме забелязали промени в концентрациите на замърсители във 
водите, протичащи над депото за отпадъци.

Уверени сме, че режимът на постоянно наблюдение, наложен от разрешителното за
предотвратяване и контрол на замърсяването, осигурява ефективна система за ранно 
предупреждение при откриване на проблем и ще продължим да преразглеждаме 
всичките предоставяни данни с цел гарантиране на непрекъсната защита на 
подпочвените води около тази площадка. Освен това сме уверени, че площадката е 
изградена по висок стандарт, който намалява рисковете, свързани със стабилността и 
подпочвените води.
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Насрочихме заседание на 19 ноември 2009 г. с местни съветници, представители на 
„Residents against Rubbish“ и с члена на ЕП Fiona Hall. Свикахме заседанието, за да 
обсъдим безпокойството по отношение на подпочвените води и стабилността, изразено
по време на посещението от представители на парламентарната комисия по петиции 
към Европейския парламент през януари 2009 г., както и за да представим нашия 
преглед на оценката на хидрогеоложкия риск. Нашата цел е да гарантираме, че всички 
участници в заседанието са напълно осведомени за процеса на вземане на решения и да 
създадем по-голяма увереност сред обществеността по отношение на регулацията на 
това депо за отпадъци от наша страна.“

Заключение

Въз основа на получената информация Комисията е на мнение, че са били положени 
допълнителни усилия за свеждане до минимум на нередностите в депото за отпадъци, 
както е надлежно отразено в доклада от посещението на площадката. Също така, в 
съответствие с Приложение III към Директивата за депонирането, операторът на депото 
за отпадъци следи състава на подпочвените води и предприема необходимите стъпки,
за да гарантира защитата на подпочвените води около депото.


