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Относно: Петиция 0852/2008, внесена от I.Z., с италианско гражданство, относно 
зачитането на демокрацията, околната среда и общественото здраве в 
Италия

Петиция 0861/2008, внесена от N.T., с италианско гражданство, относно 
проблема с отпадъците в Неапол и Кампаня в Италия

Петиция 0864/2008, внесена от T.G., с италианско гражданство, от името 
на Demograssic, относно проблема с отпадъците в Неапол и Кампаня в 
Италия

1. Резюме на петиция 0852/2008

 Вносителката на петицията търси мнението на Европейския парламент за това дали 
Декрет № 90 за управление на отпадъците на италианското правителство от 23 май 
2008 г. отговаря на съответното общностно законодателство. Тя самата е на мнение, че 
декретът ще доведе до нарушаване на законодателството в областта на околната среда 
и ще окаже пагубно влияние върху общественото здраве. Тя обвинява правителството, 
че се е поддало на натиск от страна на мафията, и оправя искане към Парламента да 
разгледа възможността за изпращане на наблюдатели от Комисията, за да се гарантира, 
че мирно протестиращите лица няма да станат обект на брутално отношение от страна 
на силите на закона и реда.

Резюме на петиция 0861/2008

 Вносителят на петицията иска Европейския парламент да проучи дали Декрет № 90 за 
отпадъците на италианското правителство от 23 май 2008 г. отговаря на съответното 
общностно законодателство, като привежда доводи, че той ще доведе до нарушаване на 
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законодателството в областта на околната среда и ще навреди на общественото здраве. 
Той също така иска Парламентът да разгледа възможността за изпращане на 
наблюдатели от Комисията, за да се гарантира, че мирно протестиращите лица няма да 
станат обект на брутално отношение от страна на силите на закона и реда, и обвинява 
правителството, че се е поддало на натиск от страна на мафията, твърдейки, че 
съхраняването в сметища и изгарянето на отпадъци са остарели методи. Той твърди
също така, че решаването на проблема с отпадъците в Кампаня трябва да започне 
незабавно и че Италия трябва да започне да събира отпадъци от всяко домакинство и да 
обеззарази засегнатите области. Той също така иска вниманието на италианските 
органи да бъде насочено към модерни и незамърсяващи технологии за обработка на 
отпадъци.

Резюме на петиция 0864/2008

 Вносителката на петицията иска Европейският парламент да проучи дали Декрет № 90 
за отпадъците на италианското правителство от 23 май 2008 г. отговаря на съответното 
общностно законодателство, като привежда доводи, че той ще доведе до нарушаване на 
законодателството в областта на околната среда и ще навреди на общественото здраве. 
Тя също така иска Парламентът да разгледа възможността за изпращане на 
наблюдатели от Комисията, за да се гарантира, че мирно протестиращите лица няма да 
станат обект на брутално отношение от страна на силите на закона и реда, и обвинява 
правителството, че се е поддало на натиск от страна на мафията. Тя изразява мнението, 
че Италия трябва да започне да събира отпадъци от всяко домакинство и да 
обеззаразява засегнатите области.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г. Всички петиции се 
отнасят за Декрет № 90 за отпадъците на италианското правителство от 23 май 2008 г., 
който съдържа „Неотложни мерки за справяне с кризисната ситуация в областта на 
управлението на отпадъците в областта Катаня и допълнителни разпоредби за гражданска 
защита“. По-специално, вносителите на петициите изразяват безпокойство относно 
декрета и искат да бъде извършена проверка за установяване дали той нарушава 
съответното законодателство на Общността.

Освен това, вносителите на петициите отправят искане Европейската комисия да осигури 
защитата на гражданите, които протестират срещу решенията на правителството. За тази 
цел, вносителите на петициите отправят искане Комисията да изпрати наблюдатели, 
които да предотвратят актове на агресия или насилие от страна на полицейските сили.

Накрая, вносителите на петициите възразяват срещу разполагането на новите съоръжения 
за управление на отпадъци, като пещи за изгаряне и сметища, на територията на областта.
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Коментари относно петициите

Европейската комисия следи отблизо кризисната ситуация във връзка с управлението 
на отпадъците в областта Катаня, предявила е иск срещу Италия1 и продължава да 
наблюдава развитието на положението, включително мерките, предприети от 
италианските органи за разрешаване на кризисната ситуация, както и за справяне със 
структурния проблем, произтичащ от неадекватността на мрежата за управление на 
отпадъците в областта.

Комисията е била запозната с приемането на Декрет № 90 от 23 май 2008 г. и е 
извършила оценка на неговите разпоредби преди преобразуването му в закон, за да 
потвърди съответствието с правото на Общността в областта на околната среда. По-
специално, проведена е техническа среща с италианските органи и са приети изменения 
със Закона за преобразуване № 123 от 14 юли 2008 г., както и със Закон № 129 от 2 
август 2008 г., с оглед съгласуване на разпоредбите на декрета със съответното право 
на Общността.

По отношение на искането да се гарантира защитата на протестиращите, трябва да бъде 
отбелязано, че Комисията няма компетенции по дейности, свързани с поддържането на 
обществения ред. Тези дейности попадат в компетенциите на националните органи.
Накрая, Комисията няма правомощия съгласно Договора да замества органите на 
държавите-членки в техните дейности по планиране и в техните решения, например 
дали да се създадат нови съоръжения за управление на отпадъците, доколкото 
решенията се вземат в съответствие с правото на Общността. Италианските органи са 
тези, които следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че тези 
съоръжения не създават сериозни рискове за околната среда и здравето.

Заключение

Декрет № 90 от 23 май 2008 г. е оценен от Комисията и са приети изменения, за да бъде 
приведен в съответствие с правото на Общността в областта на околната среда. 
Комисията няма компетенции по отношение на дейности, свързани с поддържането на 
обществения ред, нито по отношение на дейностите по планиране на ползването на 
земята.

                                               
1 Виж дело C-297/08, ОВ C 223 от 30.8.2008 г. стр. 35.
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