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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1182/2008, внесена от M. E., с италианско гражданство, от 
името на „La rosa dei venti di Chiaiano“, относно неговото възражение 
срещу депо за отпадъци в Chiaiano (Неапол)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу местоположението на депо за отпадъци в 
Chiaiano (Неапол), като изразява аргумент, че то е икономически неоправдано и 
напълно недопустимо, тъй като депото е разположено в парк (Parco delle Colline di 
Napoli) в рамките на гъсто населена територия. Освен това, депото би представлявало 
значителна опасност за общественото здраве, имайки предвид натовареното движение
около планираното местоположение, което се очаква да бъде използвано за 
изхвърлянето на всякакви видове несортирани отпадъци. Вносителят изразява 
аргумент, че финансирането за проекта би могло да се използва по-ефикасно и 
ефективно за механично-биологичното преустройство на съществуващо предприятие за 
преработка на отпадъци и за въвеждането в експлоатация на досега неизползваното 
депо Santa Maria la Fossa.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията изразява загрижеността си относно плановете на 
италианските органи да разположат депо за отпадъци в Chiaiano, като излага аргумента, 
че местоположението на обекта би било в гъсто населена област, която представлява и 
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част от Parco Metropolitano Delle Colline. Още повече, вносителят изразява 
загрижеността си относно местоположението на депото за отпадъци върху кариера за 
туф, като твърди, че ма достатъчно капацитет за изхвърлянето на отпадъците от 
региона на Неапол. Вносителят изразява съжаление във връзка с Декрета относно 
отпадъците, издаден от правителството на Берлускони, който би позволил 
депонирането на необработени отпадъци, което от своя страна би довело до отделянето
на газове от сметищата. Той предлага използването на съществуващо предприятие в 
Santa Maria la Fossa, докато предприятията за механично и биологично обработване на 
отпадъци бъдат въведени в експлоатация.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията би насочила вносителя на петицията към отговора, даден за петиции 
955/2008 и 1011/2008 относно същото депо.

В допълнение, съгласно Директива 2006/12/EО1 относно отпадъците държавите-членки 
насърчават предотвратяването на отпадъци и рециклирането и оползотворяването на 
отпадъци. От друга страна държавите-членки трябва да създадат подходяща мрежа от 
инсталации за обезвреждане, които трябва да дадат възможност за обезвреждане на 
остатъчните отпадъци в някоя от най-близките подходящи инсталации. В сферата на 
компетентност на държавите-членки е да определят необходимия капацитет за 
обезвреждане в плановете си за управление на отпадъците.

Необходимостта от допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците в 
региона на Campania става очевидна с избухването на кризата с отпадъците през 2007 г. 
Европейската комисия започва процедура за неизпълнение на задължение срещу 
Италия по отношение на неправилното прилагане на Директива 2006/12/EО относно 
отпадъците, не на последно място във връзка с неподходящата мрежа от инсталации за 
управление на отпадъците в региона, която е била източник на екологични и 
здравословни проблеми. В светлината на продължаващата криза с отпадъците, на 3 юли 
2008 г., Комисията завежда иск срещу Италия пред Съда на Европейските общности.

Заключения

Като взема предвид гореизложеното, Комисията отбелязва, че не изглежда, че 
изискванията, предвидени в Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци,
са нарушени в конкретния случай. Също така, по отношение на Директиви 92/43/EИО и 
85/337/EИО във вида, в който са изменени, информацията, представена пред 
Комисията, не разкрива на този етап никакво нарушение на тези директиви. Накрая 
следва да се отбележи, че Комисията не е компетентна да установи кои конкретни 
обекти следва да бъдат използвани като депа за отпадъци или да извърши оценка на 
свързаните с това рискове. Тези дейности попадат в сферата на компетентност на 
                                               
1 OВ L 114/9 от 27.4.2006 г.
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националните органи.


