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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1102/2009, внесена от Gerard Cussinet, с френско гражданство, 
от името на Association de Défense pour le Droit au Logement et à la 
Consommation относно замърсяване, предизвикано от неправилното 
използване на депото за отпадъци в Cusset (Vichy Val d’Allier, Франция)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от неправилния начин, по който се използва 
депото за отпадъци в Cusset (Vichy Val d’Allier, Франция), като счита, че то 
представлява сериозна заплаха за здравето на местните жители. Вносителят критикува 
дружеството, което управлява депото, и твърди, че то няма интерес да извършва 
рециклиране на отпадъците и че приблизително 350 000 тона отпадъци не се 
съхраняват правилно. Според вносителя на петицията местните органи продължават да 
пренебрегват проблема и не са предприели мерки за закриване на депото или за внасяне 
на подобрения в него съгласно екологичните стандарти. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Въз основа на твърденията, представени от вносителя на петицията, обектът е 
съществуващо депо за отпадъци, което попада в обхвата на Директивата относно 
депонирането на отпадъци1 (Директивата за депата), и което е трябвало да бъде 
приведено в съответствие с изискванията на директивата до 16 юли 2009 г., съгласно 
                                               
1 Директива 1999/31/ЕО, ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1—19.



PE438.354v03-00 2/3 CM\851663BG.doc

BG

член 14 от нея. Ето защо с помощта на компетентните френски органи е необходимо да 
се проучат следните въпроси:

- обработката на отпадъците преди окончателното им депониране. Член 6 от 
Директивата за депата предвижда, че се депонират само отпадъци, които вече са били 
обработени;

- несъответствия в законовите процедури за приемане на отпадъци в депата, по-
специално проверката на място и претеглянето на камионите, превозващи отпадъците 
до обекта. Разпоредба 1.3 от Решението за определяне на критерии и процедури за 
приемане на отпадъци на депа1 предвижда, че всички доставки на отпадъци в депото се 
проверяват визуално преди и след разтоварването. Проверява се необходимата 
документация; и

- наличието на силни миризми в жилищните зони в близост до депото, дължащи се 
вероятно на неправилното ежедневно управление на отпадъците на обекта.  Точка 5 в 
приложение І към Директивата за депата изисква операторите на депа за отпадъци да 
приемат мерки за свеждане до минимум на вредите, например емисии на миризми, 
които произтичат от депата.

Заключения

Комисията ще установи контакт с френските органи с цел да получи разяснения по 
гореспоменатите въпроси и ще държи в течение Парламента относно своите 
констатации.

4. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

На 10 декември 2009 г., Комисията поиска от компетентните френски органи 
информация по следните въпроси:

- обработката на отпадъците преди окончателното им депониране. Член 6 от 
Директивата за депата2 предвижда, че се депонират само отпадъци, които вече са били 
обработени;

- несъответствия в законовите процедури за приемане на отпадъци в депата, по-
специално проверката на място на камионите, превозващи отпадъците до обекта. 
Разпоредба 1.3 от Решението за определяне на критерии и процедури за приемане на 
отпадъци на депа3 предвижда, че всички доставки на отпадъци в депото се проверяват 
визуално преди и след разтоварването. Проверява се необходимата документация; и

- наличието на силни миризми в жилищните зони в близост до депото, дължащи се 
вероятно на неправилното ежедневно управление на отпадъците на обекта.  Точка 5 в 
                                               
1 Решение 2003/33/ЕО, ОВ L 11/27, 16.1.2003 г.
2 1999/31/ЕО, ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1—19.
3 2003/33/ЕО, ОВ L 11/27, 16.1.2003 г.
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приложение І към Директивата за депата изисква операторите на депа за отпадъци да 
приемат мерки за свеждане до минимум на вредите, например емисии на миризми, 
които произтичат от депата.

На 21 април 2010 г. френските органи изпратиха на Комисията следния отговор:

- Депото отговаря напълно на Директивата за депата и на Решението за определяне на 
критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа. Това съответствие е регулирано 
с решения („arrêts“) от 8 септември 2000 г., 6 юли 2007 г. и 25 януари 2010 г.

- Член 12 от Директивата за депата е спазен. Това налага задължението за извършване на 
редовни инспекции на депата. Всички данни от извършен мониторинг на въпросното депо 
се получават поне веднъж в годината. Последната обстойна инспекция е извършена на 30 
юни 2009 г.

- Операторът на депото притежава валидно разрешително съгласно членове 7 и 8 от 
Директивата за депата.

- Отпадъците се приемат съгласно изискванията, посочени в Решението за определяне на 
критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа. През 2009 г. 42 товара с 
отпадъци са били върнати поради неспазване на изискванията на решението.

- Отпадъците, които пристигат на депото в Cusset, са предварително сортирани. 
Единствено отпадъци съгласно член L541-1-III от Code de l'Environnement могат да бъдат 
изхвърляни на депото.

- Що се отнася до вредите, причинявани от депото, Комисията е уведомена, че е приложен 
набор от мерки за свеждане до минимум на въздействието от функционирането на депото 
за отпадъци. През 2009 г. са предприети допълнителни мерки, за да се намали 
въздействието от извършваните на обекта работи по привеждане в съответствие. 

Като взима предвид горепосочената информация, Комисията не е в състояние да 
установи нарушение на Директивата относно депонирането на отпадъци.

5. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г..

Комисията получи допълнителна информация във връзка с тази петиция. Комисията 
разгледа документацията, но не може да открие каквито и да е доказателства, които 
поставят под съмнение заключението от предишното й съобщение, и поради това няма 
основания да разследва допълнително този въпрос. 


