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Относно: Петиция 0955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско 
гражданство, относно местоположението на депо за отпадъци в Chiaiano 
(Италия)

Петиция 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, относно 
депо за отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, Италия

1. Резюме на петиция 955/2008

Вносителят на петицията изразява загриженост за плановете на италианските органи да 
разположат депо за отпадъци в Chiaiano, на север от Неапол, само на няколкостотин 
метра от района на Неапол, в които се намират най-големите болници в южна Италия. 
Вносителят на петицията посочва, че тази област е гъсто населена и представлява част 
от Parco Metropolitano Delle Colline, една от малкото зелени области в Неапол. 
Предвиденото депо за отпадъци трябва да бъде разположено в бивша кариера за туфи, 
която е на път да се срути. Вносителят на петицията изразява загриженост за 
възможността там да се депонират токсични отпадъци, тъй като намиращите се отдолу 
подземни води могат да бъдат лесно замърсени, защото туфът има голяма 
пропускливост. Той моли Европейският парламент да проучи дали предвиденото депо 
за отпадъци отговаря на съответното законодателство.

Резюме на петиция 1011/2008

Вносителката на петицията се оплаква от плановете на италианските органи да 
разположат депо за отпадъци в близост до нейния дом в Chiaiano, в близост до Неапол. 
Тя твърди, че това противоречи на националното и европейското законодателство. 
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Мястото се намира в гъсто населен район, който е част от Parco Metropolitano Delle 
Colline. Вносителката твърди, че експерти са определили местоположението на 
планираното депо, бивша кариера за добив на туф, за неподходящо за изхвърляне на 
отпадъци, защото под мястото има водоносен пласт, който може лесно да се замърси, 
тъй като туфът е силно пропусклива скала. Вносителката също така твърди, че 
съществува възможност в депото да се изхвърлят токсични отпадъци. Тя счита, че 
депото за отпадъци няма да е необходимо, ако политиката за третиране на отпадъци 
бъде променена така, че отпадъците да се разделят преди транспортирането им и да 
бъдат обработвани чрез механични/биологични средства.

2. Допустимост

Петиция 955/2008 е обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена 
да предостави сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
Петиция 1011/2008 е обявена за допустима на 10 декември 2008 г. Комисията е 
приканена да предостави сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

На равнището на Общността депата за отпадъци се уреждат от Директива 1999/31/EО1

относно депонирането на отпадъци. Съгласно приложение I на директивата за 
депонирането на отпадъци, местоположението на депото трябва да се съобрази със:

a) разстоянието от границата на депото до обитаемите и развлекателните зони, водните 
пътища и басейните и други земеделски и градски територии;

б) съществуването на подземни води, крайбрежни води или защитени територии в 
района;

в) геоложките и хидрогеоложките условия на района;

г) риска от наводнения, утаяване, свличане на почвата или образуване на лавини;

д) защитата на природата или наличието на културни паметници на тази територия.
Депата се разрешават само ако характеристиките на мястото съответстват на 
гореизложените условия или на съответните корективни мерки и не представляват 
сериозна опасност за околната среда. В директивата не са указани изисквания, свързани 
с конкретни разстояния, които следва да се спазват при определяне на 
местоположението на депото.

Следва да се отбележи, че изборът на местоположение за депото за отпадъци и 
издаването на разрешение за такова депо се извършват от компетентните органи на 
държавата-членка. Компетентните органи трябва да преценят рисковете, свързани с 
откриването на нови инсталации за управление на отпадъци. Комисията не може да се 
намесва в решенията на националните компетентни органи, свързани с 
местоположението и характеристиките на инфраструктурата, доколкото тези решения 

                                                       
1 OВ L 182, 16.7.1999, стр.1—19.
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са съобразени със законодателството на Общността, свързано с околната среда.

Съгласно член 8 на Директивата за депонирането на отпадъци, компетентният орган не 
издава разрешително, докато не се увери, че депото отговаря на всички изисквания,
посочени в тази директива, както и на всяко друго приложимо законодателство.

В допълнение, по отношение на евентуалното изхвърляне на токсични отпадъци, 
Директивата за депонирането на отпадъци забранява депонирането на определени 
видове отпадъци, като например корозивни или заразни болнични и други клинични 
отпадъци. Освен това приложение II на тази Директива съдържа критерии и процедури 
за приемане на отпадъци в дадено депо. В случай, че дадени отпадъци са определени 
като опасни, те следва да бъдат депонирани в депо за опасни отпадъци.

Съгласно Директива 91/689/ЕИО от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци1, 
която определя правилата, свързани с тези отпадъци, държавите-членки трябва да 
гарантират, че различните категории опасни отпадъци не се смесват и че опасните 
отпадъци не се смесват с безопасни отпадъци, освен в случаите, когато са били взети 
необходимите мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета, изменена с Директива 97/11/EО3 и Директива 
2003/35/EО4, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (Директива ОВОС) се прилага по отношение на инсталации за 
изхвърляне на отпадъци. Депата за опасни отпадъци или депата за безопасни отпадъци 
с капацитет над 100 тона дневно, според посоченото в приложение I, параграфи 9 и 10 
от директивата, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда съгласно 
член 4, параграф 1 от директивата. Други депа, съгласно посоченото в приложение II, 
параграф 11, буква б) от директивата, подлежат на оценка на въздействието върху 
околната среда, преди да им се издаде разрешение за строеж съгласно член 4, параграф
2 от директивата, когато се смята, че биха могли да окажат значителен ефект върху 
околната среда поради, наред с другото, своя характер, размер или местоположение. 
Когато се преценява дали даден проект за депониране на отпадъци, спадащ към 
изброените в приложение II на Директивата ОВОС, има вероятност да окаже 
значително въздействие върху околната среда, следва да се вземат предвид критериите, 
указани в приложение III на директивата, които включват, наред с другото, оценка на 
кумулативното въздействие на проекта заедно с други проекти. За проектите, които 
подлежат на ОВОС, оценката трябва да предостави информация съгласно член 5 от 
директивата. Приложение IV на Директивата ОВОС изброява изискванията, свързани с
тази информация и изрично посочва, наред с другото, изискването за описание на 
кумулативния ефект от осъществяването на проекта.

И накрая, в случай, че местоположението на депото за отпадъци засяга защитена 
природна зона, органите трябва да спазят изискванията на член 6, параграф 3 от 
Директива 92/43/ЕИО5 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
                                                       
1 ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.
2 OВ L 175, 05.07.1985 г., стр. 40—48.
3 ОВ L 073, 14.03.1997 г., стр. 5.
4 ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17.

5 ОВ L 206 от 22.07.1992 г.
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фауна. Според тези изисквания всеки план или проект, който би могъл да окаже 
значително влияние върху специални защитени зони, трябва да бъде подложен на 
адекватна оценка на въздействието му върху съответната територия, с оглед 
съответствие с целите на директивата.

Заключения

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
приема, че проектът за депото, за което става въпрос, все още се намира на етап 
планиране. На този етап би било прибързано да се счита, че е налице нарушение на 
Директива 1999/31/ЕО, Директива 85/337/ЕИО, във вида, в който е изменена, и 
Директива 92/43/ЕО. В случай, че вносителят на петицията предостави допълнителна 
информация в подкрепа на обратното твърдение, Комисията, разбира се, с готовност ще 
я разгледа.


