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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско 
гражданство, относно сериозния здравен проблем в  Campania и 
отговорността на регионалните и местните органи на управление

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост относно сериозното влошаване 
на градското планиране, здравето, екологичната и социална ситуация в общините в 
Campania поради неспособността на местните и регионалните органи да се справят с 
неотложната ситуация по управление на отпадъците. Вносителят на петицията търси 
обезщетение за причинените биологични вреди, отстраняване от длъжност на 
отговорните лица, поставянето на местните органи под контрола на външен 
администратор и действие от страна на Европейският съюз в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

През юни 2007 г. Европейската комисия откри процедура за нарушение срещу Италия 
във връзка с неправилното приложение на рамковата директива относно отпадъците 
(Директива 2006/12/EО1) в област Campania.  

В контекста на тази процедура, службите на Комисията са проследили и продължават 
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да следят отблизо развитието на положението в Campania, включително и въведените 
мерки от страна на италианските органи по отношение на натрупването на боклук по 
улиците на областта. 

Вече са проведени срещи между представители на службите на Комисията и 
италианските органи, както и посещения на място, а други такива са планирани, така че 
да се даде възможност на Комисията да контролира адекватно приложението на 
общностното законодателство в областта на околната среда в ситуацията, която 
вносителят на петицията посочва. В тази връзка трябва да се подчертае, че основна цел
на рамковата директива относно отпадъците, е да осигури преработването или 
изхвърлянето на отпадъците, без риск за здравето и без да вреди на околната среда. 
Действията, предприети от Комисията спрямо Италия, целят да гарантират това, че чрез 
правилното прилагане на общностното законодателство, тези цели да бъдат постигнати 
и в област Campania.  

Заключение

Следователно, Комисията има напълно ясна представа за кризата в Campania, свързана 
с управлението на отпадъците. Тя вече е предприела действия спрямо Италия и 
продължава да следи положението. С цел да гарантира правилното приложение на 
общностното право в Италия, Комисията няма да се поколебае да се възползва от 
правата дадени й от Договора и да прилага, при необходимост, гореспоменатата 
процедура срещу Италия.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Относно петиции 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 и 347/2008

Всички горепосочени петиции се отнасят за кризата с отпадъците, която наскоро обхвана 
областта Кампания в Италия, като предизвика силно притеснение сред жителите й.

Някои от вносителите на петиции се оплакват от бедствената ситуация по отношение на 
управлението на отпадъците в Неапол и околните територии, която създава сериозен риск 
за здравето на местните жители и застрашава околната среда.

Според вносителите на петициите липсата на добро планиране на управлението на 
отпадъците и на адекватна инфраструктурна мрежа за депониране на отпадъци в 
Кампания са сред основните причини за кризата. Според тях съществува и връзка между 
настоящата криза с отпадъците и участието на престъпни организации в управлението на 
отпадъците.

Вносителите на петициите се оплакват и от неспособността на специално назначените от
правителството комисари за разрешаване на кризата да намерят добри и дългосрочни 
решения.

Други вносители на петиции протестират срещу местоположението и характеристиките 
на новите съоръжения за управление на отпадъците, които правителството е решило да 
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постави, с цел разрешаване на кризата с отпадъците.

По-конкретно, вносителите поставят под въпрос следните решения:

 Откриване на депо за отпадъци в Campagna (Basso dell'Olmo), провинция Salerno;
 Откриване на ново депо за отпадъци в Serre (Valle della Masseria), провинция 

Salerno;
 Повторно откриване на депо за отпадъци в Ariano Irpino и откриване на ново депо 

за отпадъци в Savignano Irpino, провинция Avellino;
 Изграждане на временна площадка за съхраняване на отпадъци в Marigliano, 

провинция Неапол;
 Изграждане на временна площадка за съхраняване на бали в Giugliano (Taverna del 

Re).

И накрая, в една от петициите вносителите се обявяват срещу съоръжението за 
управление на отпадъци, което се строи в Acerra, провинция Неапол. Според тях двете 
правителствени наредби, издадени на 6 и на 20 февруари 2008 г., свързани съответно с 
тарифните отстъпки за продажба на електричество и функционирането на централата, 
която се изгражда в Acerra, противоречат на европейското и италианското 
законодателство, в частност Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на 
производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници на вътрешния електроенергиен пазар1, Директива 2000/76/ЕО относно 
изгарянето на отпадъците (наричана за краткост ДИО)2 и Директива 85/337/ЕИО 
относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху 
околната среда3.

Дълбоко разтревожена от избухването на кризата с отпадъците, особено с оглед на 
сериозния риск за общественото здраве и околната среда поради изхвърлянето на 
отпадъци по улиците, Комисията започна разследване и през юни 2007 г .  откри 
процедура за нарушение срещу Италия във връзка с неправилното прилагане на 
Рамковата директива за отпадъците (Директива 2006/12/ЕО за отпадъците4) в област 
Кампания.

В контекста на тази процедура, Комисията възприе становището, че в област Кампания, 
мрежата за депониране на отпадъци и съоръженията за депониране на отпадъци не са 
подходящи и са източник на проблеми за здравето и околната среда. На 3 юли 2008 г., с 
оглед на продължаващите нарушения на правото на ЕО в Кампания, Комисията сезира 
Съда на Европейските общности по случая с Италия.

Във връзка със споменатата процедура, службите на Комисията проследиха и 
продължават да следят отблизо развитието на ситуацията в Кампания, включително 
мерките, предприети или планирани от италианските органи за разрешаване на 
извънредната ситуация, както и структурния проблем, произтичащ от неадекватната 
мрежа за управление на отпадъците в областта.

                                               
1 ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 33.
2 ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
4 ОВ L 114 , 27.4.2006 г., стр. 9.
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Вече са се състояли срещи между службите на Комисията и италианските органи, като 
се планира провеждането и на други такива срещи, които да позволяват на Комисията 
да следи ситуацията. В този контекст, Комисията разследва заедно с италианските 
органи прилагането на правото на Общността в областта на околната среда по 
отношение на мерките, които са предприети за разрешаване на кризата с отпадъците и 
за разработване на система за управление на отпадъците.

Що се отнася до местоположението и характеристиките на отделните съоръжения за 
управление на отпадъците, трябва да се отбележи, че оценката на риска, свързан с 
откриването на съоръжения за управление на отпадъци, е в компетенцията на 
националните органи и Комисията не може да се намесва в техните решения относно 
местоположението и характеристиките на тези съоръжения, доколкото решенията се 
вземат в съответствие с правото на Общността в областта на околната среда.

Що се отнася до централата за производство на електроенергия от отпадъци в Acerra, 
Комисията смята, че гореспоменатата Заповед от 6 февруари 2008 г. е в съответствие с 
изискванията на Директива 2001/77/ЕО. Въпреки че електричеството, произведено от 
бионеразградими отпадъци, очевидно не следва да се определи като електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници за целите на Директивата, тя не забранява на 
държавите-членки да подпомагат производството на такава електроенергия в степента, 
в която подпомагат производството на електроенергия от възобновяеми източници 
съгласно Директивата. Но тази подкрепа трябва да отговаря на правилата на ЕС 
относно държавната помощ и в момента Комисията разследва мерките за подпомагане, 
приложени в тази насока.

Заключение

Комисията ще продължи действията си по прилагане срещу Италия, докато настоящите 
нарушения на правото на Общността във връзка с околната среда не бъдат прекратени. 
Тъй като делото, свързано с липсата на стабилна инфраструктурна мрежа за управление 
на отпадъци, в момента се гледа от СЕО, последната информация по въпроса ще бъде 
представена след като Съдът оповести решението си. Комисията ще продължи да следи 
ситуацията, за да гарантира, че мерките, предприети за разрешаване на тази извънредна 
ситуация, отговарят на изискванията на правото на Общността в областта на околната 
среда и на правилата на ЕС относно държавната помощ.


