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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0904/2012, внесена от Гуизо Гавино, с италианско гражданство, 
относно построяването на нова инсталация за изгаряне на отпадъци в 
депото за обработка на отпадъци в Макомер/Тосило, Сардиния (Италия).

1. Резюме на петицията

Вносителят оспорва построяването на нова инсталация за изгаряне на отпадъци в 
депото за обработка на отпадъци в Макомер/Тосило, Сардиния (Италия).

Той счита, че изгарянето на отпадъци е технологията за управление на отпадъците, 
която оказва най-голямо въздействие върху околната среда, води до най-голямо 
разхищение на материали, които могат да бъдат използвани повторно, и до най-високи 
оперативни разходи.

Освен това вносителят обръща внимание, че процедурата за изпълнение и публикуване 
на обществения търг за изграждането на новата инсталация за изгаряне на отпадъци е 
нарушила член 12 от Директива 2000/76/EО, която постановява консултация с местните 
жители и тяхното участие при процеса на изграждането на инсталации за изгаряне на 
отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.
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Петицията засяга построяването на нова инсталация за изгаряне на отпадъци в депото 
за обработка на отпадъци в Макомер/Тосило и се позовава на Директива 2000/76/EО 
относно изгарянето на отпадъците (ДИО)1, и по-специално на член 12 от нея, който се 
отнася до достъпа до информация и участието на обществото.

Важно е да се отбележи, че член 12 от ДИО засяга, наред с другото, заявления за нови 
експлоатационни разрешителни за инсталации за изгаряне и съпътстващия процес на 
издаване на разрешителни.  Разрешителните в този контекст са свързани с писмено 
решение (или няколко подобни решения), издадени от компетентния орган, с които се 
дава разрешение за експлоатация на инсталация за изгаряне на отпадъци при някои 
условия, които гарантират, че инсталацията отговаря на изискванията на директивата.  
Това е процедура, различна от тази на провеждане на търг, за да се определи дружество 
или дружества, които да извършат самото построяване на инсталацията.  Подобна 
тръжна процедура не попада в обхвата на член 12 от ДИО.  Следователно 
неконсултиране относно тръжната процедура за построяване на инсталация за изгаряне 
не може да представлява нарушение на тази директива. Неконсултиране относно 
разрешителното за експлоатация обаче би се разглеждало като нарушение.

Като се има предвид ограничената информация, до която понастоящем Комисията има 
достъп, и по-общите въпроси, повдигнати от вносителя относно общия процес на 
издаване на разрешителни, Комисията ще се свърже с италианските органи, за да 
събере допълнителна информация във връзка с разрешителното съгласно ДИО за тази 
инсталация, след което ще може да се извърши по-подробна оценка.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

През март 2013 г. Комисията поиска от италианските органи да предоставят 
информация относно мерките, взети за осигуряване на обществена консултация 
съгласно Директива 2011/92/EС2, Директива 2000/76/EО3 и Директива 2008/1/EО4 във 
връзка с проекта за нов завод за изгаряне на отпадъци в Тосило-Макомер.

Италианските органи отговориха през май 2013 г.

След оценка на този отговор през юни 2013 г. Комисията допълнително поиска от 
италианските органи да предоставят информация за мерките, предприети за 
гарантиране на прилагането на Директива 92/43/ЕИО5 във връзка с този проект.

Комисията ще информира Европейския парламент за резултатите от разследването.

                                               
1 ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.
2 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OВ L 026, 
28.1.2012 г., стр. 1).
3 Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето 
на отпадъците (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91).
4 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 024, 29.1.2008 г., стр. 8).
5 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна(ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 
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5. Отговор от Комисията (II), получен на 31 януари 2014 г.

В отговор на разследването, започнато от Комисията, италианските органи изпратиха 
писма през май и юни 2013 г., в които се обяснява следното:

 Проектът за изграждане на нов завод за изгаряне на отпадъци в Тосило-Макомер 
все още не е получил разрешение;

 Преди проектът да получи разрешение, той ще бъде подложен на оценка на 
въздействието върху околната среда съгласно Директива 2011/92/EС и на 
подходяща оценка на последиците за разположения наблизо обект по „Натура 
2000“ „Алтопиано ди Абасанта“ съгласно Директива 92/43/EИО;

 В рамките на горепосочената процедура за оценка ще бъде проведена 
консултация с обществеността съгласно Директива 2011/92/EС, Директива 
2000/76/EО и Директива 2008/1/EО.

На основата на тази информация през декември 2013 г. Комисията приключи 
разследването.


