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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0276/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на „Greenaction Transnational“, относно замърсяване 
от сметище за токсични отпадъци в курорта Баркола в Триест (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява притеснението си относно замърсяване от сметище в 
Баркола близо до Триест, което се предизвиква от различни вещества, включително 
пепел от депо за изгаряне, съдържаща диоксин. Сметището е разположено до морето в 
близост много оживена плажна зона. Вносителят на петицията официално е изразил 
своите притеснения относно опасността от замърсяване. Въпреки това разследването е 
било прекратено през 2007 г. и не са предприети никакви защитни мерки, независимо 
че органите признават, че опасност съществува. Делото е върнато обратно към 
административните органи. Вносителят на петицията посочва, че не е имал възможност 
да получи достъп до документите, в които се посочва равнището на замърсяване, като 
според него съгласно Конвенцията от Орхус той има право на това. Той твърди също 
така, че италианските органи са нарушили европейското законодателство и съответно 
моли за намеса от страна на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

От твърденията на вносителя на петицията Комисията разбира, че въпросното депо за 
отпадъци в Баркола приема необработени опасни отпадъци, което би могло да доведе 
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до неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

Целта на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци1 е да въведе мерки, 
с които да се предотвратят или намалят колкото е възможно повече отрицателните 
последици от депата за отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.

Очевидно депото в Баркола вече е функционирало, когато Директивата за отпадъците е 
влязла в сила. Съгласно член 14 от тази директива държавите-членки приемат мерки, за 
да могат депата, които са получили разрешение или тези, които вече са в действие към
момента на транспониране на Директивата за депонирането на отпадъци – 16 юли 
2001 г. – да продължат да действат само при условие, че е изпълнен план за 
подобряване на условията в депото с цел съобразяване с изискванията на Директивата 
за депонирането на отпадъци (с изключение на изискванията, свързани с 
разположението на депото). Планът за подобряване на условията в депото следва да 
бъде готов до 16 юли 2009 г.

В случай че отпадъците, разположени в депото в Баркола, са опасни, депото следва да 
отговаря на специфичните изисквания, изброени в приложение I към Директивата за 
депонирането на отпадъци.

Съгласно член 6, буква а) от Директивата за депонирането на отпадъци е възможно да 
се депонират само отпадъци, които са били предварително преработени. Освен това 
Решение 2003/33/EО на Съвета2 въвежда критерии и процедури за приемането на 
отпадъци в депа съгласно принципите, указани в приложение II на Директивата за 
депонирането на отпадъци.

Заключения

Комисията ще потърси становището на компетентните италиански органи с цел 
изясняване на твърденията на вносителя на петицията.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Въпросът относно управлението на отпадъците

По силата на член 4 на Рамковата директива за отпадъците3, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират отпадъците да бъдат оползотворени 
или обезвредени без да застрашават здравето на човека, и по-специално без риск за 
водата, въздуха или почвата, както и за растенията или животните. Като допълнителна 
мярка държавите-членки гарантират забраната на изоставянето, изхвърлянето или 
неконтролираното обезвреждане на отпадъци.

В писмото си от 21 ноември 2008 г. италианските органи предоставиха отговор на 
                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
2 ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27.
3 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците, ОВ L 
114, 27.4.2006 г., стр. 9.
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отправеното от Комисията запитване по случая, в който заявяват, че процедурата на 
рехабилитация на закритото депо за отпадъци (закрито от 31 май 1983 г.) все още 
продължава и анализът на риска, който отговорната страна следва да извърши, ще 
покаже дали е необходимо да бъдат предприети по-нататъшни действия.

В старото депо за отпадъци са се помещавали инертни отпадъци и пепел от стария 
инсинератор за отпадъци. През 2005 г. пристанищните органи на Триест, под чиято 
юрисдикция се намира зоната на депото, са започнали процедури по собствена 
инициатива с цел рехабилитация на замърсените зони. За тази цел разследването е било 
проведено от частни лаборатории и наскоро повторено от публична лаборатория -
ARPA, като също така са били взети проби от почвата, подземните води, морския 
седимент, повърхностните води и въздуха.

Според предварителните резултати, предоставени от ARPA:

1. не са били установени проблеми във връзка с диоксин в почвата или прах във 
въздуха;

2. било е открито известно количество пепел от изгаряне;
3. не е бил открит азбест;
4. в почвения пласт в непосредствена близост до депото са отчетени завишени 

стойности над прага на замърсяване;
5. за подземните води не са били отчетени завишени стойности над прага на 

замърсяване;
6. не са налице признаци на замърсяване на морските води;
7. състоянието на морския седимент представлява комплексно явление, тъй като 

той се намира под въздействието на дейността на намиращото се в близост 
пристанище на Триест и морския трафик, поради което органите считат, че този 
аспект следва да бъде проучен по-подробно.

Като са взели предвид горепосоченото, компетентните органи са предприели 
съответните спешни мерки, за да осигурят безопасността на обекта. Например, 
въпросът в точка 2 по-горе е бил разрешен като е бил насипан 30–50 см пласт от чакъл 
с цел предпазване от ветрова ерозия и освобождаване в атмосферата. Разрешено е също 
така изграждането на нови спортни и водни съоръжения в областите около насипа, 
покриващ депото, като по този начин се осигурява асфалтово покритие. В заключение, 
община Триест е разпоредила забрана за разкопаване, в която и да е част от насипа.

Въпросът относно Конвенцията от Орхус

Вносителят на петицията посочва, че не е могъл да получи достъп до документите от 
наказателното разследване, проведено от окръжния прокурор на Триест, в които се 
съдържат резултати от проучване на депото в Баркола. Той счита, че подобен отказ е в 
противоречие с Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на 



PE415.109/REV II 4/5 CM\794527BG.doc

BG

обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
екологични въпроси1.

От петицията става ясно, че документите се отнасят до разследване с наказателен 
характер. Конвенцията от Орхус засяга достъпа до информация относно околната 
среда, която е събрана от обществените органи по смисъла на конвенцията. 
Следователно член 2, точка 2 от Конвенцията посочва, че „Това определение не 
включва органите или институциите, действащи в съдебно или законодателно 
качество“.
Директива 2003/4/ЕО2 е адаптирала законодателството на Общността с цел постигане 
на пълно съответствие с тази конвенция. В член 2, точка 2, тя дава определение за 
„Публична власт“ по смисъла на директивата като добавя, че „Държавите-членки 
могат да предвидят, че това определение не включва органи или институции, когато 
са в качеството си на съдебни или законодателни органи“. Тази разпоредба е в пълно 
съответствие с конвенцията.

От това следва, че съдебните органи могат законно да не предоставят достъп до 
информация, която представлява информация относно околната среда по смисъла на 
конвенцията, която информация се съдържа в документите, посочени в настоящата 
петиция.

Заключения

Комисията разбира, че процедурите за рехабилитация продължават, и очаква, че 
анализът на риска, който предстои да бъде приключен от отговорната страна, и особено
на въпросите, включени в точки 4 и 7 по-горе, ще бъде изготвен правилно и в 
съответствие с изискванията до компетентните органи. Комисията ще поиска от 
италианските компетентни органи своевременно да й предоставят нова информация по 
случая и съответно ще докладва на комисията по петиции.

5. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Резултатите от разследванията, проведени от частни лаборатории и впоследствие 
повторени от публична лаборатория - ARPA, бяха включени в предишното съобщение 
на Комисията от 20 февруари 2009 г. (вж. точки 1 до 7 от настоящото съобщение).

В последващо писмо от 3 юли 2009 г. Комисията поиска пояснение и последващи 
действия от страна на италианските органи във връзка с гореспоменатите точки 4 и 7 

                                               
1 Решението на Съвета от 17 февруари 2005 година (2005/370/ЕО) е за сключване, от името на 

Европейската общност, на Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността 
в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, публикувана в ОВ L 
124, 17.5.2005 г., стр.1. Европейската общност е страна по Конвенцията от Орхус от 17.5.2005 г.

2 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, 
публикувана в ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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относно депата и седимента.

На 6 август 2009 г. Италия отговори следното:

Точка 4 („в почвения пласт в непосредствена близост до депото са отчетени завишени 
стойности над прага на замърсяване“): Според резюмирания документ за 
характеризиране, приет от областта Friuli Venezia Giulia, замърсителите изглежда са 
ограничени в района на насипа в Баркола с понастоящем малко или никакви 
освобождавания, които да засягат външни райони или хора в този район, или в 
морските райони в близост до насипа.

Във всеки случай пристанищните органи на Триест завършиха укрепителните работи в 
района, като така елиминираха всяка останала възможност за пренасяне на диоксини по
вятъра и влизането им в контакт с човешката кожа, и/или замърсяване на околната 
среда. Това беше постигнато чрез покриване на излизащите над повърхността части с 
пластове чакъл или тяхното асфалтиране.

Точка 7 („състоянието на морския седимент представлява комплексно явление, тъй 
като той се намира под въздействието на дейността на намиращото се в близост 
пристанище на Триест и морския трафик, поради което органите считат, че този аспект 
следва да бъде проучен по-подробно“) : Пристанищните органи на Триест завършиха 
плана за характеризиране на морския район край депото. Той включваше 31 
проучвания в морето в търсене на метали, полихлорирани бифенили (ПХБ), 
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), трибутилтин (ТВТ), азбест и т. н., както 
и извършването на токсикологични изпитвания и измервания на биоакумулирането при
двучерупчести организми от района около депото. Резултатите сочат, че ниската 
разтворимост на диоксините във вода и липсата им в атмосферните частици ограничава 
тяхното разпространение от сушата към морето. Освен това стойностите на откритите в 
седимента концентрации на диоксин са значително (стотици пъти) по-ниски от 
откритите на сушата.

Заключения

С оглед на горепосоченото Комисията е на мнение, че компетентните органи са 
предприели действия за подобряване на положението в депото в Баркола. Следователно в 
този случай Комисията не може да установи никакво нарушение на законодателството на 
ЕС за отпадъците.


