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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0944/2004, adresată de Sheila Ellis, de cetățenie britanică, în 
numele asociației Rezidenții împotriva depozitului de deșeuri toxic, însoțită 
de 7 semnături, privind acuzația de nepunere în aplicare de către Regatul 
Unit a directive europene privind depozitele de deșeuri

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că Regatul Unit nu a pus în aplicare în mod corespunzător Directiva UE 
privind depozitele de deșeuri. De exemplu, regulamentul britanic privind depozitele de 
deșeuri din 2002 prevede excluderea depozitelor de deșeuri existente de la îndeplinirea unor 
cerințe importante prevăzute în Directiva UE, cum ar fi faptul că sistemele de 
impermeabilizare artificiale trebuie să împiedice poluarea mediului în care sunt amplasate 
depozitele. Mai mult, regulamentul britanic nu interzice, așa cum cere directiva UE, 
amplasarea depozitelor de deșeuri în medii instabile din punct de vedere geologic. În 
consecință, conform petiționarei, tuturor depozitelor de deșeuri existente în Regatul Unit li s-
au acordat autorizații, indiferent de pericolele pe care le prezintă acestea pentru sănătatea 
umană și mediu. Petiționara citează, ca exemplu, depozitul de deșeuri de la Houghton Quarry. 
Aceasta solicită Parlamentului European să intervină, astfel încât directivele relevante ale UE 
să fie aplicate în cazul depozitului de gunoi de la Houghton Quarry, și solicită închiderea 
acestuia în cazul în care nu poate respecta cerințele menționate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 noiembrie 2005

Petiționara își exprimă preocuparea cu privire la funcționarea în continuare a depozitului de 
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deșeuri de la Houghton-le-Spring din North East England. Comisia cunoaște situația acestui 
depozit, întrucât a investigat acuzațiile petiționarei pe parcursul mai multor ani. În cursul 
acestor investigații, Comisia a contactat de două ori autoritățile din Regatul Unit pentru a 
solicita comentarii cu privire la acuzații. Autoritățile din Regatul Unit au răspuns, oferind un 
al doilea raport ce conținea datele referitoare la monitorizarea privind calitatea apelor 
subterane. Comisia a evaluat datele furnizate de către petiționară și autoritățile din Regatul 
Unit și a concluzionat că nu există suficiente dovezi de încălcare a dreptului comunitar care să 
justifice inițierea procedurilor de încălcare în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, așa cum 
a solicitat petiționara. 

Petiționara s-a adresat, de asemenea, Ombudsmanului European în ceea ce privește o cerere 
de acces la documentele referitoare la plângere. Având în vedere că plângerea fusese închisă, 
petiționarei i-au fost furnizate copii ale întregii corespondențe dintre autoritățile din Regatul 
Unit și Comisie în legătură cu dosarul plângerii respective, inclusiv datele referitoare la 
monitorizare furnizate de Regatul Unit. Ulterior, Ombudsmanul și-a închis ancheta 
(ref. 3381/2004/TN), întrucât a considerat că cererea doamnei Ellis a fost satisfăcută. 

În plus, Comisia a fost informată de către petiționară că depozitului i s-a eliberat o nouă 
autorizație în conformitate cu Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 în urma unui proces de consultare, în care 
petiționarii au fost implicați. În urma corespondenței suplimentare din partea petiționarei cu 
privire la acest depozit, Comisia a discutat cazul cu autoritățile britanice la o reuniune din 
octombrie 2005, solicitând autorităților din Regatul Unit clarificări suplimentare cu privire la 
funcționarea depozitului. În urma acestei reuniuni, autoritățile au prezentat informații 
suplimentare în scris. De îndată ce serviciile Comisiei vor finaliza examinarea documentelor 
tehnice voluminoase transmise, aceasta va fi în măsură să ia o nouă poziție cu privire la acest 
caz. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 martie 2006
Ca urmare a răspunsului anterior al Comisiei la această petiție și în urma unei reuniuni avute 
cu autoritățile britanice în octombrie 2005, autoritățile din Regatul Unit au furnizat informații 
suplimentare cu privire la problemele semnalate de petiționară. 

În răspunsul formulat, Regatul Unit a încercat să abordeze punctele de vedere individuale în 
ceea ce privește funcționarea depozitului. În ceea ce privește chestiunea rezultatelor unui 
studiu privind apele subterane înainte de începerea operațiunilor, autoritățile din Regatul Unit 
au remarcat faptul că, în data de 23 ianuarie 1997, a fost întreprins un raport de audit pre-
operațional, de către Biffa Waste Services. Raportul notează că, înainte de deschiderea 
depozitului de deșeuri, s-a remarcat o ușoară contaminare cu metale grele; cu toate acestea, se 
subliniază că acest fapt s-a datorat forajului, care s-a executat prin rocă calcică magnezică. 

În ceea ce privește locul unde se află găurile de foraj pe suprafața depozitului, informațiile 
furnizate de autoritățile din Regatul Unit arată că, în momentul în care depozitul a primit 
prima autorizație, decizia a fost luată în urma consultării Autorității pentru reglementarea 
deșeurilor din comitatul Tyne și Wear și a Autorității naționale a râurilor, și, ulterior, în 
octombrie 2001, a Agenției de Mediu. În legătură cu cererea pentru obținerea autorizației 

                                               
1 JO L 257, 10.10.96, p. 26.
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pentru prevenirea și controlul poluării (PCP), în august 2004 a fost întreprinsă o evaluare 
independentă a riscurilor pentru mediu, elaborându-se un protocol pentru executarea unor 
foraje suplimentare în locația respectivă. Conform informațiilor furnizate de către autoritățile 
din Regatul Unit, operatorul efectuează lunar analiza probelor de apă subterană, în timp ce 
Agenția Europeană de Mediu asigură, de asemenea, un audit cel puțin o dată pe an; acest audit 
poate include prelevarea și monitorizarea de probe de apă subterană. 

În ceea ce privește problema semnalată de petiționar privind prezența unor deșeuri potențial 
periculoase (de exemplu a unor cârpe contaminate) pe suprafața depozitului, autoritățile de 
stat din Regatul Unit au arătat în răspunsul lor că în lista deșeurilor permise incluse în 
autorizația PCP nu se face nicio trimitere la deșeurile potențial periculoase. În plus, acestea 
afirmă că Agenția de Mediu nu are cunoștință de niciun astfel de element ca fiind acceptat de 
către respectivul depozit. Având în vedere că depozitul nu poate accepta deșeuri periculoase, 
autoritățile britanice declară că nu există nicio cerință sau procedură de analiză pentru 
deșeurile periculoase. Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de către autoritățile 
din Regatul Unit, deșeurile care intră în depozit sunt verificate pentru a se asigura că sunt 
conforme cu condițiile de autorizare: folosindu-se circuitul TV închis de la sosirea deșeurilor 
la cântărire, deșeurile sunt apoi verificate de către operatorul de mașină în timpul basculării și, 
ulterior, după ce au fost dispersate.

În ceea ce privește propunerea ca în continuare să fie efectuată o monitorizare independentă a 
găurilor de foraj de la depozit, autoritățile britanice au precizat că, în urma studiului întreprins 
de Agenția de Mediu, vor plănui o analiză independentă a apelor subterane în jurul 
depozitului, care urmează să fie întreprinsă în viitorul apropiat. De îndată ce se vor primi 
informații suplimentare cu privire la rezultatele acestei analize, Comisia va lua o poziție nouă 
cu privire la acest caz. 

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 iulie 2006

Ca urmare a răspunsului anterior al Comisiei la această petiție, autoritățile din Regatul Unit au 
furnizat informații suplimentare cu privire la problema monitorizării găurilor de foraj 
semnalată de petiționar.

În ceea ce privește propunerea ca în continuare să fie efectuată o monitorizare independentă a 
găurilor de foraj de pe suprafața depozitului, autoritățile din Regatul Unit au indicat că, în 
urma studiului întreprins de Agenția de Mediu, la mijlocul lunii iunie 2006 în jurul 
depozitului va începe o analiză independentă a apelor subterane. 

Autoritățile din Regatul Unit informează Comisia că a fost contractată, în calitate de 
consultant independent, societatea British Geological Survey, pentru a monitoriza procesul de 
prelevare a probelor de apă subterană din găurile de foraj situate în depozit și pentru a efectua 
ulterior un raport complet de audit pe baza analizei de laborator a probelor. Autoritățile din 
Regatul Unit au indicat că raportul de audit trebuie finalizat până în august 2006. De îndată ce 
se vor primi informații suplimentare cu privire la rezultatele acestei analize, Comisia va 
elabora o poziție nouă cu privire la acest caz.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 decembrie 2006
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Ca urmare a răspunsului anterior al Comisiei la această petiție, autoritățile din Regatul Unit au 
furnizat o copie a raportului complet de audit, ce conține analiza rezultatelor de laborator a 
probelor de apă subterană prelevate de la găurile de foraj situate pe suprafața depozitului 
(anexată la prezentul document). În concluziile raportului (pagina 37) se precizează că 
rezultatele analizei apei subterane și cele ale monitorizării efectuate în timp indică faptul că 
nu există un impact măsurabil al depozitului de deșeuri asupra calității apei subterane. Cu 
toate acestea, au fost identificate unele semne de contaminare a apelor subterane și acest lucru 
este concentrat în principal în zona găurii de foraj J2. Raportul stabilește „sursele potențiale 
ale acestei contaminări, prezentate în detaliu la punctul 7.1 din raport, inclusiv contaminanții 
din imediata apropiere a zonelor de dozare a betonului și de reciclare a solului, stratul gros de 
pământ potențial contaminat aflat sub acea parte a depozitului, potențiala aplicare de erbicide 
și pesticide asociată cu terenurile agricole de la nordul depozitului, precum și proximitatea 
drumului de A690 ca potențială sursă de contaminare cu sare pentru drumuri”. Raportul se 
încheie (punctul 9) cu recomandări de îmbunătățire a metodologiei de monitorizare viitoare.

Autorităților din Regatul Unit li s-au solicitat mai multe informații cu privire la riscul 
potențial de levigat din zona găurii de foraj J2 identificată ca sursă de contaminare, precum și 
confirmarea faptului că operatorul a pus în aplicare recomandările relevante. De îndată ce 
Comisia va primi aceste informații, va fi în măsură să ofere Comisiei pentru petiții un nou 
răspuns.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Ulterior răspunsului anterior al Comisiei la această petiție, Comisia a adresat autorităților 
britanice întrebări specifice privind exploatarea depozitului de deșeuri, în special în ceea ce 
privește detectarea emisiilor de gaze din depozit, perioada de timp pentru care se așteaptă să 
continue bascularea, programul pentru închiderea depozitului și preocupările cu privire la 
stabilitatea acestuia, în special în legătură cu o fisură apărută în partea de sud a depozitului.

Autoritățile britanice au reacționat, furnizând informații referitoare la aspectele specifice 
pentru care, în unele cazuri, sunt necesare clarificări suplimentare. În plus, petiționara a 
prezentat Comisiei informații privind funcționarea depozitului și accesul publicului la 
documentele referitoare la natura deșeurilor depozitate în acesta. În consecință, Comisia 
intenționează să discute în continuare aceste probleme cu autoritățile britanice. De îndată ce 
va primi o clarificare cu privire la punctele individuale semnalate, Comisia va fi în măsură să 
furnizeze informații noi în această problemă.

Anexă: Raportul „Analiza probelor de apă subterană la depozitul de deșeuri de la Houghton Quarry”

8. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Comisia a discutat din nou despre această petiție cu autoritățile britanice la reuniunea care a 
avut loc la sfârșitul anului 2010. Comisia a solicitat, cu precădere, clarificarea mai multor 
aspecte îngrijorătoare semnalate de petiționari. 

Autoritățile britanice informaseră în prealabil Comisia cu privire la faptul că s-au pus capace 
provizorii și că acoperirea va fi finalizată la trei din cele patru celule de la depozitul de 
deșeuri. Reclamanții au informat Comisia cu privire la faptul că, în iulie 2010, celula 1 avea 
tot doar un capac parțial, că nu s-a avut în vedere niciun capac pentru celula 3 în 2010 și că, 
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deasupra celulelor 1 și 2, a continuat bascularea semnificativă. 

Autoritățile din Regatul Unit au explicat faptul că lipsa de acoperire a depozitului îngrijora, pe 
bună dreptate, localnicii. Agenția de Mediu făcea presiuni în mod activ pentru ca depozitul să 
fie acoperit cât mai repede posibil. Faza 2 a depozitului avea un capac temporar, însă, din 
cauza pantei laterale în această parte a depozitului, un capac permanent nu era posibil. Faza 1 
trebuia să fie acoperită până la sfârșitul anului 2010. Între timp, extragerea gazelor de depozit 
continua în întreg depozitul. Mai mult, acest depozit făcea parte dintr-un audit național al 
gazelor de depozit și echipa inspecta depozitul. Evaluarea urma să fie finalizată la sfârșitul lui 
decembrie 2010 și petiționarilor li s-a promis o copie. Acoperirea cu succes a depozitului a 
devenit o prioritate și ar reduce mirosul, gunoiul și scurgerile dăunătoare care emană de la 
depozit. 

Mai mult, petiționarii s-au arătat îngrijorați de faptul că nivelurile de levigat de la depozitul de 
deșeuri depășesc căptușeala și se scurg în rocile acvifere încă din iulie 2009. Petiționarii au 
susținut că operatorul pompa cantități mari de apă acviferă în depozit pentru a evacua 
poluanții din găurile de foraj monitorizate în sistemul de canalizare. Autoritățile britanice au 
explicat că situația apelor subterane este investigată de Agenția de Mediu în acest caz și că 
există posibilitatea ca operatorul depozitului să fie pus sub acuzare. În toamna anului 2009 s-a 
dovedit că existau niveluri de poluare ridicate în găurile de foraj. În prezent se pregătește 
dosarul cauzei și operatorul a fost intervievat sub avertisment. 

Petiționarii s-au arătat îngrijorați și de faptul că s-au produs încălcări ale normelor privind 
nivelul de deșeuri depozitat, acesta fiind foarte ridicat în anumite locuri. Petiționara a atras, de 
asemenea atenția, cu privire la eliminarea zidurilor de protecție din jurul depozitului, 
rezultatul fiind răspândirea prafului din depozit și afectarea rezidenților locali. Autoritățile 
britanice au explicat că nivelul plângerilor referitoare la praf a fost scăzut. În ceea ce privește 
nivelurile de deșeuri înainte de înființarea depozitului, această chestiune ține de competența 
autorizației IPPC, monitorizate de Agenția de Mediu, și, în această privință, depozitul respectă 
legea. Nivelurile de după înființarea depozitului și aspectele referitoare la scoaterea zidurilor 
de protecție sunt o chestiune de planificare pentru autoritatea locală de planificare și sunt în 
curs de investigare. 

Comisia a cerut să fie ținută la curent cu situația de la depozit în ceea ce privește evoluția 
lucrărilor de acoperire, acuzațiile în curs de pregătire și rezultatul anchetei autorității locale de 
planificare referitoare la acuzațiile de nerespectare a normelor privind deșeurile.


