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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

12.7.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1390/2009, внесена от Margret и Alan Bereton, с британско 
гражданство, относно проблеми, свързани с експлоатацията на депото за 
отпадъци Cold Meece (Staffordshire)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че съветът на графство Staffordshire не изпълнява 
своите задължения относно експлоатацията на депото Cold Meece, което е в списъка на 
депата за опасни отпадъци съгласно Директивата за депонирането на отпадъци 
(Директива 1999/31/ЕО). Той критикува неправилното съхранение на токсичните 
отпадъци и по-специално на отломките и пепелта, прехвърлени в депото вследствие на 
разрушаването на инсталацията за изгаряне на отпадъци Stoke on Trent. Според 
вносителя неправилното управление на депото създава сериозен риск за здравето на 
жителите. Той моли Европейския парламент да възложи на Европейската комисия на 
проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

На 6 април 2010 г. британските органи са предоставили на Комисията исканата 
информация във връзка с петицията. 
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Британските власти твърдят следното:

- операторът на депото за отпадъци Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) притежава 
две валидни разрешения за депониране съгласно съответните членове на Директивата 
за депонирането на отпадъци (Директива 1999/31/ЕО)1;

- всички получени в депото отпадъци се подлагат на оценка съгласно критериите за 
приемане на отпадъци по силата на Решение 2003/33/ЕО на Комисията за критериите за 
приемане на отпадъци в депа2. Доколкото е известно на Европейската агенция за 
околна среда, в депото не са били приемани нито опасни отпадъци, нито пепел от 
изгарянето на такива;

- съгласно разрешението на депото то редовно се инспектира и одитира. Във връзка с 
това не са били докладвани недостатъци в управлението или неизпълнение на 
задълженията;

- на Европейската агенция за околна среда не е известно инсталацията за изгаряне на 
отпадъци Stoke on Trent да е била разрушавана. В действителност тя понастоящем 
работи съгласно съответното разрешение.

Заключения 
Като отчита гореизложеното и при липса на каквито и да било доказателства за 
противното, Комисията стига до заключението, че депото за отпадъци Cold Meece 
работи по силата на валидно разрешение и в съответствие с изискванията на 
Директивата за депонирането на отпадъци.

                                               
1 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19
2 OВ L 11/27, 16.1.2003 г.


