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Комисия по петиции

7.6.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0501/2014, внесена от Доменико Бенарди, с италианско 
гражданство, относно депото за отпадъци „Ла Мартела“ в Матера

1. Резюме на петицията

Петицията е внесена в израз на протест срещу експлоатацията на депото за отпадъци на 
Матера, разположено в Ла Мартела. При последните проучвания на подпочвените води 
е установено, че концентрациите на сулфати и бор са над граничните стойности.

При проверка на място от висши длъжностни лица от съответната регионална агенция е 
установено, че предприятието за производство на компост не работи и инфилтратът не 
е правилно обработен и обезвреден.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2015 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 май 2015 г.

Наблюдения на Комисията

През декември 2014 г. Комисията получи подобно оплакване от друг гражданин.

От горепосочената жалба, както и от съобщения в медиите изглежда, че разследванията 
от страна на италианските органи неотдавна са довели до съдебни производства, 
заведени пред съда в Потенца през януари 2015 г.

Комисията е наясно, че управлението на отпадъците е проблем в много региони на 
Италия.
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По-специално Комисията започна производство за установяване на нарушение 
(2003/2077) във връзка с незаконните депа за отпадъци на територията на цяла Италия, 
включително Базиликата. В рамките на това производство за установяване на 
нарушение през декември 2014 г. Съдът на ЕС осъди Италия да заплати глоба за това, 
че не е изпълнено предишното решение от 2007 г., в което е обявено нарушение от 
страна на Италия на съответното законодателство на ЕС относно депата за отпадъци и 
управлението на отпадъците.

Освен това през 2014 г. Комисията започна разследване по „EU Pilot“ с цел мониторинг 
на мерките, предприети от всички италиански региони, включително Базиликата, за 
приемане или актуализиране на плановете им за управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на Рамковата директива за отпадъците1.

Заключения 

Тъй като изглежда, че специфичната ситуация, обхваната от тази петиция, вече се 
разглежда от италианските органи, Комисията не счита за необходимо да започне 
разследване.

Комисията обаче ще продължи да наблюдава положението с управлението на 
отпадъците в Италия, включително Базиликата, в рамките на продължаващото 
разследване по инструмента „EU Pilot“.

4. Отговор на Комисията (REV.), получен на 29 юни 2016 г.

Въпреки усилията на Комисията – вече очертани в предишното съобщение до 
Европейския парламент от 29 май 2015 г. – и някои подобрения, включително в регион 
Базиликата, управлението на отпадъците в Италия все още създава много проблеми.

Депото за отпадъци в Ла Мартела е от т.нар. „съществуващи депа“, което означава, че 
то е получило разрешително или вече е било в експлоатация преди 16 юли 2001 г.2 
Съгласно член 14 на тази Директива съществуващите депа не следва да продължават да 
действат след 16 юли 2009 г., освен ако не отговарят на изискванията, описани в 
Директивата.

Понеже няколко съществуващи депа за отпадъци в Италия не бяха отговорили в срок 
на това задължение, Комисията започна производство за установяване на нарушение 
срещу Италия (2011/2215), за да гарантира, че съществуващите депа за отпадъци 
отговарят на изискванията на Директивата относно депонирането на отпадъци.

„Ла Мартела“ е едно от депата за отпадъци, подложени на проверка в рамките на това 
производство. В резултат от кореспонденцията между Комисията и Италия от началото 
на производството първоначалната цифра от над 180 съществуващи депа, 
неотговарящи на изискванията на Директивата, вече е ограничена до 50. За 50-те депа 
за отпадъци, които не отговарят на изискванията на член 14 от Директивата, Комисията 

1 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
2 Дата за транспониране на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането 
на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
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публикува мотивирано становище през 2012 г. и допълнително мотивирано становище 
през 2015 г. Отговорът, получен от Италия, в момента се разглежда.

Заключения

Комисията ще продължи да наблюдава положението с управлението на отпадъците в 
Италия, включително Базиликата, в рамките на продължаващото производство за 
установяване на нарушение, споменато по-горе. В зависимост от резултатите от 
оценката на последния отговор, получен от Италия, Комисията ще прецени дали е 
целесъобразно да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 31 юли 2017 г.

Депото за отпадъци в Ла Мартела (Базиликата), което е предмет на петицията, е едно от 
депата, включени в процедурата за нарушение, открита срещу Италия за т.нар. 
„съществуващи депа“, т.е. депа, които са получили разрешение или вече са били в 
експлоатация преди 16 юли 2001 г., датата за транспониране на Директива 1999/31/CE 
относно депонирането на отпадъци.

Съгласно член 14 от Директивата относно депонирането на отпадъци, с краен срок 16 
юли 2009 г. посочените „съществуващи депа“ е трябвало да бъдат модернизирани в 
съответствие със стандартите за безопасност, определени от Директивата, или закрити.

Въпреки постигнатия известен напредък, тъй като в Италия все още са налице поне 44 
депа за отпадъци, които не отговарят на разпоредбите на член 14 от Директивата за 
депонирането на отпадъци, Комисията реши да предложи случаят да бъде отнесен до 
Съда на Европейския съюз, за да се ускори целият процес.

Заключение

Оценка на специфичното положение на депото, което е предмет на настоящата 
петиция, ще бъде извършена допълнително в хода на производството.

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 20 декември 2017 г.

Депото „Ла мартела“ (Базиликата) е едно от 44-те депа за отпадъци в Италия, които не 
отговарят на разпоредбите на член 14 от Директивата за депонирането на отпадъци, 
поради което Комисията реши да предложи случаят да бъде отнесен до Съда на 
Европейския съюз.

Заключение

Оценка на специфичното положение на депото, което е предмет на настоящата 
петиция, ще бъде извършена допълнително в хода на производството пред Съда на ЕС.

7. Отговор на Комисията (REV VI), получен на 7 юни 2019 г.

Депото „Ла мартела“ (Базиликата) е едно от 44-те депа за отпадъци в Италия, за които 
Съдът на Европейския съюз заяви, че не съблюдава разпоредбите на член 14, бувки б) и 
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в) от Директивата за депонирането на отпадъци12.

Заключение

В рамките на изпълнението на решението на Съда Комисията ще направи оценка въз 
основа на документите, представени последователно от италианските органи, дали 
закриването на това депо е било извършено и завършено в съответствие с Директивата 
относно депонирането на отпадъци. 

1 Решение от 21 март 2019 г., C-498/17.
2 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци ОВ L 182, 
16.7.1999 г., стр. 1 – 19.


