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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0031/2006 от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, с 21 
подписа, за сериозни рискове за здравето, причинени от диоксини резултат 
от изхвърлянето на отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят изразява загриженост за сериозните рискове за здравето и околната среда, 
причинени от замърсяване с диоксини, с произход от заводи за обработка и 
съхраняване на специални и токсични отпадъци в различни части на Campania, 
създадени от местните органи на властта, които са източник за незаконни печалби на 
престъпни организации. Като се имат предвид провалът на регионалните и 
националните органи на властта да наложат изискванията за безопасност и наличието 
на голям брой незаконни места за изхвърляне на отпадъци, вносителите търсят 
Европейския съюз, за да предприеме действия, които да доведат до устойчивото 
поправяне на настоящата практика за изхвърляне на отпадъци на регионално ниво, 
спирането на дейности, които са очевидно вредни, наблюдаването на вредите, които се 
нанасят на публичното здраве и околната среда, и за променяне на предназначението на 
тези заразени зони, които се използват за земеделие или животновъдство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 април 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

I. Петицията

Вносителят е обезпокоен от увеличаването на броя на туморите и заболяванията, за 
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които се твърди, че са причинени от замърсяване, в провинциите Napoli и Caserta.
Според него, съществуващата система за управление на отпадъците е отговорна за тези 
резултати. Този проблем е представен на вниманието на националните органи на 
властта преди години и все още не е разрешен.

Според предоставената информация, съществуват голям брой незаконни депа за 
отпадъци, определени за закриване, които вече не отговарят на стандартите за 
безопасност. Твърди се, че извънредните мерки, свързани с повторното отваряне на 
тези депа и разположението на  електрическите централи, в които се изгарят 
отпадъците, са довели до увеличаване на смъртността и заболеваемостта, в сравнение 
със средното ниво за страната, както и до 400% увеличение на случаите на ракови 
заболявания в някои общини.

Вносителят желае да получи радикална оценка на заводите за съхраняване и обработка 
на отпадъци в Campania, за да се постигне преосмисляне на структурите за обработване 
и изхвърляне, така че същите да отговарят на текущите стандарти; да бъде проведено 
епидемиологично изследване на местното население, за да се прецени степента, до 
която високите нива на смъртност и заболеваемост може да са били причинени от 
замърсяването; провеждането на подробно изследване, за да се установи кои райони са 
били замърсени, и възстановяването или поне преквалифицирането на замърсените 
земни площи, използвани за земеделие или животновъдство.

II. Забележките на Комисията по петицията

Третирането на отпадъци е регулирано на нивото на Общността с Директива 
75/442/ЕИО за отпадъците1. Съгласно тази Директива, държавите-членки трябва да 
гарантират, че отпадъците се възстановяват или изхвърлят, без това да застрашава 
човешкото здраве или околната среда. Всички фирми или предприятия, които 
провеждат работи по възстановяване или изхвърляне на отпадъци, трябва да получат 
разрешително и да бъдат подлагани на периодични проверки.

В допълнение, Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците2 излага 
изискванията за построяване, експлоатация, закриване, и последваща грижа за депата.
При избора на места за депониране, тя изисква спазването на няколко критерия, такива 
като разстоянието от границата на депото до обитаемите и развлекателните зони, 
водните пътища и басейните и други земеделски и градски територии, съществуването 
на подземни води, крайбрежни води или защитени територии в района, геоложките и 
хидрогеоложките условия на района, риска от наводнения, утаяване, свличане на 
почвата или образуване на лавини, защитата на природата или наличието на културни 
паметници на тази територия.

Депото може да бъде получи разрешение само ако характеристиките на мястото с оглед 
на гореспоменатите изисквания, или поправителните мерки, които трябва да бъдат 
взети, не представляват сериозен риск за околната среда.

                                               
1 ОВ L 114, 5. 4. 2006 г, стр.9.
2 ОВ L 182, 16. 7. 1999 г., стр.1.
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Изгарянето на отпадъци е предмет на няколко акта от законодателството на Общността, 
и по-специално на Директиви 2000/76/ЕО за изгарянето на отпадъците1 и 96/61/ЕО за 
координираното предотвратяване и контрол на замърсяването2. Директива 2000/76/ЕО 
поставя минимални изисквания за изгаряне на отпадъци – включително стойности за 
лимита на емисиите, условията на работа и задълженията за наблюдаване на процеса –
за да бъдат предпазени човешкото здраве и околната среда. Тя включва изрични 
разпоредби за ограничаването и наблюдаването на емисиите на диоксини. Директива 
96/61/ЕО изисква промишлените съоръжения да бъдат подлагани на интегриран 
екологичен разрешителен режим, налагащ условия за издаване на разрешителни, 
основавайки се на „Най-добрите налични техники”, което може следователно да доведе 
до още по-строги изисквания, в сравнение с тези от Директива 2000/76/ЕО. В 
допълнение, много други видове дейности за управление на отпадъците – включително 
някои дейности, при които се съхраняват опасни отпадъци – също са предмет на 
Директива 96/61/ЕО.

Държавите-членки и техните компетентни органи трябва да гарантират, че 
задълженията по Директиви 2000/76/ЕО и 96/61/ЕО се спазват, чрез изискванията за 
подаване и решаването на молби за разрешителни, или за подновяване на издадени по-
преди разрешителни, както и чрез налагането, наблюдаването и изпълнението на 
разрешителните режими. На обществеността трябва да бъде дадена възможността да 
изказва становище по подадените молби за разрешителни, а резултатите от такива 
консултации трябва да бъдат отчитани при вземането на решения от страна на органите 
на властта. В случай на съществуващи заводи, стандартите на Директива 2000/76/ЕО се 
прилагат считано от 28 декември 2005 г., докато съответствие с Директива 96/61/ЕО се 
изисква, считано от 30 октомври 2007 г.  Петицията не посочва конкретни заводи, 
попадащи в обхвата на директивите, нито дава някаква конкретна информация за 
тяхното приложение.

Въз основа на относително общата информация, предоставена в петицията, Комисията 
не е в състояние да установи нарушение на правото на Общността. Ето защо, 
вносителят бе помолен да предостави таблица за всяко депо и завод за изгаряне на 
отпадъци, по отношение на които се твърди, че има нарушение на европейското 
законодателство за околната среда, включително да посочи на основата на какви факти 
се предполага, че има несъответствие със законодателството.

Комисията осведомява Комисията по петициите на Европейския парламент за това, че в 
светлината на големия брой на неконтролирани депа за отпадъци на територията на 
Италия, включително в региона на Campania, през 2003 г. тя започна по собствена 
инициатива разследване, което доведе до процедура за нарушение на Директиви 
75/442/ЕИО, 91/689/ЕИО и 1999/31/ЕО. Съответното дело понастоящем очаква да бъде 
разгледано от Съда (дело C 122-05).

4. По-нататъшен отговор на Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Както бе обявено в предишното съобщение, Комисията помоли вносителя да 

                                               
1 ОВ L 332, 28. 12. 2000 г., стр. 91.
2 ОВ L 257, 10. 10. 1996 г., стр. 26.
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предостави подробна информация "за всяко депо и завод за изгаряне на отпадъци, по 
отношение на които се твърди, че има нарушение на законодателство за околната 
среда, включително да посочи на основата на какви факти се предполага, че има 
несъответствие със законодателството”.

Техническата информация, получена от вносителя на 18 юли 2006 г., не се отнасяше до 
конкретни депа за отпадъци, а по-общо посочваше недостатъци в италианската 
политика за отпадъците, особено за провинциите Napoli и Caserta. Техническата 
информация отделя внимание повече на изгарянето като такова и на завода за изгаряне 
на отпадъци, разположен в Acerra, който се предвижда да заработи през 2007 г., както и 
на планиран завод за изгаряне на отпадъци, който предстои да бъде построен в S. Maria 
La Fossa.

Що се отнася до депата за отпадъци, Комисията би искала да припомни, че 
понастоящем хоризонтално дело C-135/05 срещу Италия очаква да бъде разгледано, за 
твърдяно неизпълнение на нейните задължения по членове 4, 8 и 9 на Директива 
75/442/ЕИО за отпадъците1, член 2, параграф 1 от Директива на Съвета 91/156/ЕИО за 
опасните отпадъци2 и член 14, букви a), б) и в) на Директива на Съвета 1999/31/ЕО за 
депонирането на отпадъци3. Предмет на делото е появяването на, както се твърди, 
хиляди нелегални депа, включително в провинция Campania. Очаква се в скоро време 
делото да бъде разгледано по същество.

Що се отнася до изгарянето на отпадъци, както беше отбелязано по-горе, 
предоставената информация се отнася до два завода за изгаряне на отпадъци, който все 
още на са пуснати в експлоатация. Когато тези заводи заработят, те ще трябва да 
отговарят на изискванията на Директива 96/61/ЕО за координираното предотвратяване 
и контрол на замърсяването4 и Директива 2000/76/ЕО за изгарянето на отпадъци5.
Информацията, предоставена в първоначалната петиция и допълнителната 
информация, обаче, не позволяват установяването на съществуващо несъответствие с 
изискванията на тези Директиви.

5. По-нататъшен отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Комисията получи допълнителна информация в значителен обем от вносителя на 27-ми 
декември 2006 г. и по-наскоро, през м. юни 2007 г. Анализирането на тази подробна 
информация ще отнеме още известно време.

На 26-ти април 2007 г., Съдът на Европейските общности произнесе решението си по 
хоризонтално дело за нарушение C-135/05 срещу Италия за неизпълнението на нейните 
задължения по членове 4, 8 и 9 от Директива на Съвета 2006/12/ЕО6 за отпадъците, 
член 2 от Директива на Съвета 91/689/ЕИО7 за опасните отпадъци и член 14, буква a) на 
                                               
1 ОВ L 194, 25. 7. 1975 г, стр. 39.
2 ОВ L 78, 26. 3. 1991 г., стр.32.
3 ОВ L 182, 16. 7. 1999 г., стр. 1.
4 ОВ L 257, 10. 10. 1996 г., стр. 26.
5 ОВ L 332, 28. 12. 2000 г., стр. 91.
6 ОВ L 114/9 27. 04. 2006 г.
7 ОВ L 377, 31. 12. 1991 г.
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Директива на Съвета 1999/31/ЕО1 за депонирането на отпадъци. Това дело произтече от 
доклад, издаден през 2002 г. от италианската "Corpo Forestale", посочващ 
съществуването на почти 5000 нелегални депа за отпадъци на територията на Италия, 
включително на около 700, съдържащи опасни отпадъци.

Това решение е от голямо политическо значение за бъдещото управление на депата за 
отпадъци в Италия, включително за региона, за който се отнася петицията на 
вносителя.

Комисията осъзнава и е дълбоко загрижена от сериозните проблеми, вредящи върху 
публичното здраве и околната среда в Napoli и околната територия. Италианските 
органи на властта предприеха спешни действия и Комисията се надява, че това ще 
доведе до решаването на този сериозен проблем с управлението на отпадъците.

Комисията е информирана за неотдавнашното проучване, координирано от Световната 
здравна организация, което отчита повишени нива на смъртност сред хората, живеещи 
в близост до нелегални места за изхвърляне на отпадъци в провинциите Napoli и 
Caserta.

Комисията извършва оценка на това дали плановете за разкриването на нови четири 
депа за отпадъци в Campania са в съответствие с изискванията на законодателството на 
ЕС за околната среда и дали те ще помогнат за дългосрочното разрешаване на 
проблемите с отпадъците в региона. В този контекст, делегация на Комисията посети 
Napoli, за да обсъди на място въпроса с италианските органи на властта. За Комисията е 
от основно значение всяко действие, предприето от италианските органи на властта, да 
е в съответствие с принципите и целите, заложени в законодателството на ЕС.

Комисията използва всички налични мерки, не само спрямо отделния проблем, засегнат 
от вносителя, но също и спрямо по-общия проблем за премахването на нелегалните или 
неконтролирани депа в Италия.

В отражение на неотложността и сериозността на положението в Napoli и Campania, 
Комисията изпрати предупредително писмо до Италия, като и даде едномесечен срок за 
отговор, вместо обичайния срок от два месеца.

6. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

за 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 гореспоменати петиции се отнасят за кризата с отпадъците, засягаща 
понастоящем провинция Campania в Италия и предизвикваща голяма тревога сред 
жителите ѝ. 

Някои вносители се оплакват поради бедственото положение  по отношение на 

                                               
1 ОВ L 182, 16. 07. 1999 г.
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управлението на отпадъците в Napoli и околните територии, което създава сериозни 
рискове за здравето на местните жители и опасност за околната среда. 

Липсата на добро планиране по отношение на управлението на отпадъците и адекватна 
инфраструктурна система за депониране на отпадъци в провинция Campania са посочени 
от вносителите сред основните причини за  кризата. Те също така предполагат 
съществуването на връзка между настоящата криза с отпадъците и включването на 
престъпни организации в управлението на отпадъците. 

Освен това, вносителите се оплакват от неспособността на различни извънредни 
комисари, назначени от правителството с цел разрешаване на кризата, да представят 
стабилни и дългосрочни решения.

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

По-специално, вносителите оспорват следните решения: 

 откриването на депо за отпадъци в Campania (в Basso dell'Olmo) в провинция 
Salerno;

 откриване на ново депо за отпадъци в (във "Valle della Masseria") в провинция 
Salerno;

 повторно откриване на депо за отпадъци в Ariano Irpino и откриване на ново депо 
за отпадъци в Savignano Irpino в провинция Avellino;

 временно съхраняване на отпадъци в Marigliano в провинция Napoli;
 временно съхраняване на гранули в Giugliano (в "Taverna del Re").

В заключение, в една от петициите, вносителите се противопоставят на съоръжението за 
управление на отпадъци, което е в процес на изграждане в Acerra в провинция Napoli. Те 
твърдят, че двата правителствени указа, издадени на 6 и 20 февруари 2008 г., относно 
тарифните концесии за продажбата на електроенергия и съответно експлоатацията на 
завода, който е в процес на изграждане в Acerra, ще нарушат европейското и 
италианско законодателство, по-специално 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 по-долу: WID)2 и Директива 85/337/EИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.3

Комисията, дълбоко загрижена от избухването на кризата с отпадъците, особено 
предвид на сериозните рискове за здравето на хората и за околната среда, предизвикани 
от оставянето на отпадъци на улиците, започна проверка на случая и през юни 2007 г. 
стартира процедура за нарушение срещу Италия, като се позова на некоректно 
прилагане на Рамковата директива относно отпадъците (Директива 2006/12/EО относно 

                                               
1 ОВ L 283, 27.10.01 г., стр.1
2 ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40
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отпадъците1) в провинция Campania. 

В контекста на тази процедура, Комисията зае становището, че мрежата за депониране 
на отпадъци и инсталациите за депониране на отпадъци в провинция Сampania не са на 
необходимото ниво и представляват източник на екологични и здравословни проблеми. 
На 3 юли 2008 г., предвид на продължаващите нарушения на законодателството на ЕО 
в Campania, Комисията отнесе въпроса с Италия към Съда на Европейските общности.

В контекста на споменатата процедура, службите на Комисията следяха и продължават 
отблизо да следят развитието на ситуацията в Campania, включително мерките, които 
органите на властта в Италия предприеха или планират да предприемат с цел 
разрешаване на извънредната ситуация, както и структурния проблем, свързан с 
неадекватността на мрежата за управление на отпадъци в границите на провинцията. 

Между службите на Комисията и органите на властта в Италия вече се състояха срещи, 
предвидено е и провеждането на други, за да се даде възможност на Комисията да 
следи ситуацията. В този контекст, Комисията заедно с органите на властта в Италия 
разследва прилагането на правото на Общността в областта на околната среда по 
отношение на мерките, предприети за разрешаване на кризата с отпадъците и за 
развитие на система за управление на отпадъците.

По отношение на местонахождението и характеристиките на отделните съоръжения за 
управление на отпадъци, трябва да се отбележи, че е в компетенциите на националните 
органи на властта да оценяват рисковете, свързани с откриването на инсталации за 
управление на отпадъци, и че Комисията не може да се намесва в дейността на 
националните органи на властта що се отнася до местонахождението и 
характеристиките на тези инфраструктури дотолкова, доколкото вземаните решения са 
съвместими с правото на Общността в областта на околната среда.По отношение на 
завода за производство на електроенергия от отпадъци в Acerra, Комисията счита, че 
гореспоменатият указ от 6 февруари 2008 г. е съвместим с Директива  2001/77/EО. 
Докато електроенергията, произвеждана от бионеразградими отпадни частици не 
следва ясно да се определи като възобновяеми източници за целите на тази директива, 
директивата не възпрепятства държавите-членки да оказват подкрепа за този вид 
енергия, равна на подкрепата, оказвана за електроенергия, произвеждана от 
възобновяеми източници, както е определено в директивата. Такава подкрепа следва, 
въпреки това, да бъде съвместима с правилата за държавна помощ на ЕС и 
понастоящем Комисията проучва мерките за подпомагане в това отношение.

Заключение

Комисията ще прилага действия с принудителен характер срещу Италия, докато 
текущите нарушения на правото на Общността в областта на околната среда бъдат 
преустановени. Случаят, свързан с липсата на стабилна инфраструктурна мрежа за 
управление на отпадъци, е понастоящем на вниманието на Съда на Европейските 
общности, актуална информация по въпроса ще бъде налице, след като Съдът даде 
своето заключение. Комисията ще продължи да следи случая, за да гарантира, че 
                                               
1 ОВ L 114 , 27.04.2006 г., стр. 9
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мерките, предприемани за решаване на извънредната ситуация са съвместими с правото 
на Общността в областта на околната среда и с правилата за държавна помощ на ЕС.


