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Относно: Петиция 0206/2007, внесена от David Rogers, с ирландско гражданство, 
относно неприятните миризми и замърсяването на околната среда в 
околността на депото за отпадъци Уайтривър, Колон (Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който се експлоатира депото за 
отпадъци Уайтривър, като местното население е изложено на постоянни миризми и 
замърсяване на въздуха. Вносителят на петицията твърди, че въпреки неспазването на 
редица условия от лиценза за Интегриран контрол и предотвратяване на замърсяването, 
не е било намерено решение на проблема на местно и национално равнище, тъй като 
Агенцията за опазване на околната среда не може да отмени лиценза, а само да наложи 
глоба от максимум 2000 евро.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Съответно общностно законодателство

Експлоатацията на депа за отпадъци се регулира от разпоредбите на Директива
2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците (предишна
Директива 75/442/EИО, с измененията)1 и Директива 99/31/EО на Съвета относно 

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9–21
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депонирането на отпадъци1.

Директива 2006/12/EО изисква депата за отпадъци да извършват експлоатация при 
наличието на разрешително за депониране на отпадъци (в Ирландия то понякога се 
нарича лиценз за депониране на отпадъци)2. Тя също така изисква държавите-членки да 
вземат необходимите мерки, за да гарантират отпадъците да бъдат обезвредени, без да 
причиняват неудобство поради неприятни миризми.3 Директива 99/31/EО установява 
по-конкретни изисквания за експлоатацията на депата за отпадъци (в рамките на 
разрешително за депониране на отпадъци), в това число изисквания относно контрола 
на натрупването и отделянето на газове от депата4 и свеждане до минимум на 
неудобствата и опасностите5. 

Позиция на ирландските органи

Агенцията за опазване на околната среда (ЕРА) на 17 септември 2003 г. е издала лиценз 
за депониране на отпадъци6 на общинския съвет в графство Лаут (Louth County 
Council), за да извършва съответните операции в депо за отпадъци в Уайтривър, 
Дънлиър, графство Лаут, по отношение на безопасни общински и индустриални 
отпадъци.

След получаването на значителен брой оплаквания от местни жители във връзка с 
миризмите в района на Уайтривър през февруари и март 2007 г. Агенцията за опазване 
на околната среда (ЕРА) е провела среща с жители и представители на местната 
общественост на 12 март 2007. След тази среща Агенцията за опазване на околната 
среда (EPA) е взела решение да отдели значително допълнително време и ресурси, за да 
реши поставените проблеми.

Агенцията за опазване на околната среда (EPA) е разработила, планирала и 
осъществила стратегия с необходими действия с цел да се сведат до минимум 
неудобствата, свързани с неприятните миризми. Тази стратегия е включила срещи с 
местни жители за обсъждане на оплакванията и проблемите; срещи с оператора на 
депото за отпадъци за обсъждане на същите въпроси; проучване на практиките и 
контрола за експлоатация/управление, свързани с отделянето на газове/миризми от 
депото за отпадъци; предварително необявени одити и проверки на място, както и 
проверки на миризмите около съоръжението. 

След извършването на осем проверки на място през 2007 г. Агенцията за опазване на 
околната среда (EPA) е изпратила три предупреждения до местния орган на 
самоуправление за това, че не се спазват изискванията на лиценза за депониране на 
отпадъци по отношение на отделянето на вредни миризми. През юли и август 2007 г.

                                               
1 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1–19
2 Член 9
3 Член 4, параграф 1
4 Приложение 1, точка 4

5 Приложение 1, точка 5

6 Ref W0060-02
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Агенцията за опазване на околната среда (EPA) е възложила на независим експерт по 
газовете, отделяни от депа за отпадъци, да извърши три задълбочени и обосновани на 
научни данни проверки и оценки на управлението на газовете и практиките на 
експлоатиране на обекта. По този проект бяха подготвени два доклада, които 
съдържаха конкретни препоръки за подобряване на управлението на газовете, отделяни 
от депото за отпадъци в Уайтривър. Тези препоръки вече са приложени на практика.

Ирландските компетентни органи смятат, че осъществяването на стратегията с 
необходимите действия е довела до значително подобрение, което се доказва от 
намаляването на оплакванията от неприятни миризми. Докато през първите шест 
месеца на 2007 г .  Агенцията за опазване на околната среда (ЕРА) е получила 18 
оплаквания във връзка с миризмите, през второто шестмесечие броят им е спаднал до 3 
след подобренията в резултат от предприетите мерки. Последната проверка на обекта, 
извършена на 14 ноември 2007 г., потвърждава, че има значително подобрение в 
управлението на депото за отпадъци, и по-специално във връзка с управлението на 
отделянето на газове.

Ирландските компетентни органи посочват, че Агенцията за опазване на околната 
среда (EPA) ще продължи да проверява и оценява депото за отпадъци, за да гарантира 
неговото правилно управление.

Данните доказват незадоволителната ситуация по отношение на неудобствата, свързани 
с неприятните миризми от депото за отпадъци Колон, през първата половина на 2007 г.
Изглежда, че отговорният изпълнителен орган, Агенцията за опазване на околната 
среда (EPA), е реагирала на тази ситуация с редица интервенции, което е довело до 
подобряване на управлението на депото за отпадъци и значително намаляване както на 
отделянето на неприятни миризми, така и на оплакванията.

Ситуацията, описана от вносителя на петицията, е изключително неприятна, но 
изглежда, че компетентните органи са реагирали положително и са се заели с 
решаването на посочените проблеми.


