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Ref.: Petiția nr. 1390/2009, adresată de Margret și Alan Bereton, de cetățenie 
britanică, privind problemele legate de funcționarea depozitului de deșeuri 
din Cold Meece (comitatul Staffordshire)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Consiliul comitatului Staffordshire nu și-ar îndeplini obligațiile în ceea 
ce privește funcționarea depozitului de deșeuri din Cold Meece, care figurează ca un depozit 
de deșeuri periculoase în temeiul Directivei „depozitele de deșeuri” (Directiva 1999/31/CE). 
Petiționarul critică depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor toxice și, în special, a 
molozului și a cenușii transferate la acest depozit în urma demolării instalației de incinerare a 
deșeurilor din Stoke-on-Trent. Potrivit petiționarului, gestionarea necorespunzătoare a sitului 
ar reprezenta un risc major pentru sănătatea locuitorilor. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină pe lângă Comisia Europeană pentru ca aceasta să inițieze investigații în 
acest caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 iulie 2010

La 6 aprilie 2010, autoritățile britanice au prezentat Comisiei informațiile solicitate cu privire 
la această petiție. 

Autoritățile britanice au declarat următoarele:
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- Operatorul depozitului de deșeuri din Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) deține 
două autorizații de funcționare pentru depozite de deșeuri, în conformitate cu articolele 
aplicabile din Directiva „depozite de deșeuri” (Directiva 1999/31/CE1);

- Toate deșeurile primite la acest site sunt supuse unei evaluări a criteriilor de acceptare a 
deșeurilor în conformitate cu cerințele stabilite în Decizia Comisiei privind criteriile de 
acceptare a deșeurilor (2003/33/CE2). Din cunoștințele Agenției de mediu, nu au fost 
acceptate la site deșeuri periculoase și nu sunt  primite resturi de cenușă de incinerare.

- În conformitate cu autorizația site-ului, depozitul este inspectat și auditat în mod regulat. În 
acest sens, nu au fost comunicate deficiențe în gestionarea site-ului sau probleme legate de 
nerespectarea obligațiilor. 

Agenția de mediu nu are cunoștință de faptul că instalația de incinerare de la Stoke-on-Trent 
ar fi fost demolată. De fapt, instalația funcționează în prezent în temeiul autorizației relevante.

Concluzii
Ținând seama de cele de mai sus și în absența oricăror dovezi contrare, Comisia conchide că 
depozitul de deșeuri din Cold Meece funcționează pe baza unei autorizații valide și în 
conformitate cu cerințele stabilite în Directiva „depozitele de deșeuri”.
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