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Относно: Петиция 0026/2007 внесена от Monica Sepe, с италианско гражданство, 
от името на комитета „Serre per la vita“ срещу сметище за твърди 
градски отпадъци

Петиция 0756/2007 внесена от Giovanni Roviello, с италианско 
гражданство, относно протест срещу депо за отпадъци, което 
застрашава общественото здраве и подпочвените водни ресурси

Петиция 0789/2007 внесена от Gigliola Izzo, с италианско гражданство, 
относно протест срещу екологичното депо за отпадъци от горивни 
таблетки в близост до земеделски земи и жилищни райони 

Петиция 0910/2007 внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно екологичната криза в Campania

Петиция 0991/2007 внесена от Vincenzo Gala, с италианско гражданство, 
който изисква въвеждането на система за разделно събиране на 
отпадъци в региона на Кампания

Петиция 0012/2008 внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско 
гражданство, от името на Partito Internettiano, относно ситуацията във 
връзка с депонирането и преработването на битови отпадъци в Неапол 
и областта Кампания в Италия 

Петиция 0016/2008 внесена от F.C., с италианско гражданство, относно 
кризата с битовите отпадъци в Кампания (Италия)

Петиция 0209/2008 внесена от Sebastiano Perrone, с италианско 
гражданство, относно кризата с унищожаването на отпадъци и 



PE416.398v01-00 2/7 CM\757601BG.doc

BG

демократичните права на постоянно пребиваващите лица в Мариляно, 
близо до Неапол 

Петиция 0347/2008 внесена от Tommaso Esposito и Virginia Petrellese, с 
италианско гражданство, от името на Гражданска група за действие 
срещу инсталациите за изгаряне на отпадъци, относно съоръжение за 
изгаряне на отпадъци в Accerra (близо до Неапол), Италия

1. Резюме на петиция 0026/2007

Вносителката на петицията, законен представител на членовете на комитета, 
протестира срещу планираното изграждане на сметище за твърди градски отпадъци (на 
площ от 60 000 м2 и 25 метра дълбочина) от орган, който е получил извънредни 
правомощия, като посочва отрицателното въздействие върху територия, призната за 
територия от обществено значение от гледна точка на околната среда, икономиката, 
културата и селското стопанство. По-специално вносителката на петицията обръща 
внимание на съществуването, в близост до определената територия, на „Medio corso del 
fiume Sele/Persano“ (мочурищата Persano), обект от значение за Общността, който е и 
защитена територия на Международната природозащитна организация WWF, призната 
съгласно Рамсарската конвенция. Вносителката на петицията призовава европейските 
институции да се намесят, за да предпазят околната среда и да гарантират, че 
фондовете на Общността, отпуснати за тази цел, са правилно администрирани.

Резюме на петиция 0756/2007

Вносителят на петицията изразява своята тревога от повторното отваряне на депо за 
отпадъци, което замърсява почвата и подпочвените води в региона Кампания, като 
твърди, че разрешението, издадено от правителството, противоречи на по-ранното 
съдебно постановление за затварянето му.
Освен това понастоящем са изготвени планове за откриване на друго депо, близо до 
геологично нестабилна зона. Макар нито едно от депата да не се намира в природни 
или защитени зони, те могат да засегнат околната земя, която се използва най-вече за 
селскостопански цели.

Резюме на петиция 0789/2007

Вносителката на петицията изразява своята тревога от замърсяването на околната среда 
поради голямото екологично депо за отпадъци от горивни таблетки, като мястото е 
избрано от специален пълномощник за спешно изхвърляне на отпадъци в Кампания, 
което е близо до култивирана земеделска земя и жилищни райони. Като се има 
предвид, че това е временно споразумение, органите очевидно не са извършили 
процедури за оценка на въздействието върху околната среда, което се изисква от 
общностното законодателство. Вносителката на петицията посочва, че общественото 
здраве и екологичните опасности се утежняват от чести пожари, които водят до 
диоксинови емисии от съхранявания материал. Ето защо тя иска Европейският съюз да 
предприеме действия (възможно и делегация на Европейския парламент) с цел спиране 
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на тази операция за управление на отпадъците, която съставлява опасност за 
общественото здраве, уврежда земеделските стопанства в околността и се провежда без 
необходимата прозрачност.

Резюме на петиция 0910/2007

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно критичната ситуация във 
връзка с обезвреждането на градските отпадъци в Campania, която понастоящем се е 
превърнала в бедствие.

Резюме на петиция 0991/2007

Вносителят на петицията изразява загриженост за възникналата в Кампания криза в 
сферата на общественото здравеопазване, причинена от неспазването от регионалните 
органи на общностното законодателство, засягащо изхвърлянето на твърди битови 
отпадъци. По-специално той се аргументира с това, че липсата на система на разделно 
събиране на отпадъци води до препълване на съществуващите сметища и до 
безразборно изхвърляне на отпадъци на обществени места около жилищата. 
Вносителят на петицията моли за разследване и призовава да бъдат върнати данъците, 
които са заплатени на местните органи за неосъществени услуги по сметосъбиране.

Резюме на петиция 0012/2008

Вносителят описва настоящата бедствена ситуация по отношение на битовите отпадъци 
в Неапол и региона Кампания в Италия. Той изброява мерките, които смята, че следва 
да бъдат предприети за депонирането и преработката на битови отпадъци, както и 
проверките, необходими за контрол на прилагането на тези мерки. Той цитира също 
така дълъг списък на основните причини за кризата с домакинските отпадъци. Убеден 
е, че само комисия от технически експерти извън политическата система на Италия с 
доказани научни и управленски умения би могла да сложи край на проблема с 
отпадъците, който продължава да съществува въпреки назначаваните в продължение на 
14 години специални комисии и изразходваните големи суми пари на данъкоплатците. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси и счита, че 
съгласно европейското законодателство съществуват начини това да бъде направено.

Резюме на петиция 0016/2008

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да сложи край на 
екологичната катастрофа, която се развива в Кампания и Неапол. Той заявява, че броят 
на туморните заболявания сред населението нараства и че почвата и запасите от 
подземни води са замърсени. Той смята, че това представлява нарушение на член 174 
от Договора за ЕО.

Резюме на петиция 0209/2008

Вносителят се оплаква от избора на място за „временно“ депо за отпадъци. Депото се 
намира в непосредствена близост до завод за пречистване на вода, който обслужва 34 
местни общини в околността. Вносителят на петицията твърди, че не е било взето под 
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внимание законодателството в областта на околната среда. Според него депото е 
разположено в зона, известна като „Триъгълника на смъртта“, която вече е засегната от 
много проблеми, свързани с околната среда, като там подпочвените води се намират 
само на четири метра под повърхността, а същевременно почвата в района е много 
пореста. Вносителят призовава Европейския парламент да се намеси. 

Резюме на петиция 0347/2008

Вносителите на петицията възразяват срещу предложеното разполагане в Acerra, близо 
до Неапол, на една от най-големите инсталации за изгаряне на отпадъци в Европа. Те 
предоставят дълъг списък с причини за противопоставянето си и се опасяват от 
възникването на сериозни последици от евентуалния пуск на инсталацията. Те също 
така твърдят, че планирането и изграждането на съоръжението представлява нарушение 
на европейското и италианското законодателство, по-специално на Директива 
2001/77/ЕО относно насърчаването на производството и потреблението на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен 
пазар, Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците и Директива 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда.

2. Допустимост

Петиция 0026/2007 обявена за допустима на 21 май 2007 г.
Петиция 0756/2007 обявена за допустима на 20 декември 2007 г.
Петиция 0789/2007 обявена за допустима на 08 януари 2008 г.
Петиция 0910/2007 обявена за допустима на 19 февруари 2008 г.
Петиция 0991/2007 обявена за допустима на 04 март 2008 г.
Петиция 0012/2008 обявена за допустима на 19 юни 2008 г.
Петиция 0016/2008 обявена за допустима на 19 юни 2008 г.
Петиция 0209/2008 обявена за допустима на 11 юли 2008 г.
Петиция 0347/2008 обявена за допустима на 18 юли 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения относно член 192, параграф 4 от 
правилника.

3. 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, която съществува в 
момента в област Кампания, Италия, която предизвиква изключителна тревога сред 
жителите на областта.

Някои от вносителите се оплакват от бедствената ситуация по отношение на 
управлението на отпадъците в Неапол и в околните територии, които създават сериозни 
рискове за здравето на местните жители и застрашават околната среда.
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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 
постави с цел разрешаване на кризата с отпадъците.

По-специално вносителите обръщат внимание на следните решения: 

 Откриване на депо за отпадъци в Кампания (Basso dell'Olmo), в провинция Salerno;
 Откриване на ново депо за отпадъци в Serre (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;

 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).

В една от петициите вносителите се обявяват срещу съоръжението за управление на 
отпадъци, изградено 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 на Директива 2001/77/ЕО относно насърчаването 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 

                                               
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
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Рамковата директива за отпадъците (Директива 2006/12/ЕО за отпадъците1) в област 
Кампания. 

В контекста на тази процедура Комисията възприе становището, че в областта
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. 
Предвид продължаващите нарушения на правото на ЕО в Кампания на 3 юли 2008 г. 
Комисията изправи Италия пред Съда на Европейските общности.

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.

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 решенията на националните 
органи 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 не може 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 степен, в 
която подпомагат и 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 срещу Италия, докато настоящите нарушения 
на правото на Общността в областта на околната среда не бъдат прекратени. Делото, 

                                               
1 ОВ L 114 , 27.04.2006 г, стр. 9
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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.


