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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

11.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1036/2009, внесена от Antonio Lupo, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato Vigiliamo per la Discarica“, 
подкрепена от два подписа, относно управлението на твърди 
отпадъци в провинция Таранто

1. Резюме на петицията

 Петицията е отправена към Европейската комисия и Парламента. От тях се иска да 
осъществят контрол върху управлението на твърди отпадъци в провинция Таранто и 
евентуално да бъде открита процедура за нарушение срещу Италия за неспазване на 
законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията счита, че Комисията следва да окаже намеса срещу Италия за 
нарушение на директивите на ЕС относно отпадъците, тъй като в неговия регион 
(Пулия) и по-конкретно в неговата провинция (Таранто), съществуват известен брой 
депа, които имат разрешение да приемат отпадъци (включително специални отпадъци –
опасни и неопасни) без предварителна проверка за наличие на други подходящи 
инсталации, които са разположени по-близо до източника на отпадъците, които трябва 
да бъдат обезвредени.

Вносителят на петицията твърди, че Съдът на Европейския съюз многократно се е 
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произнасял, че държавите-членки могат да въвеждат ограничения върху свободното 
движение на отпадъци поради причини, свързани с околната среда (и общественото 
здраве), и като не въвежда ограничения върху възможността депото в провинция 
Таранто да приема отпадъци от цяла Италия, последната нарушава принципа за 
близостта и, следователно, законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Коментари на Комисията относно петицията

Принципът за самодостатъчност и близост при депонирането на отпадъци е определен 
в член 5 от Директива 2006/12/ЕО1 (рамкова директива за отпадъците) и потвърден в 
член 16 от Директива 2008/98/ЕО2 (нова рамкова директива за отпадъците).

Тези разпоредби задължават държавите-членки да изградят на своята територия 
задоволителен капацитет, който дава възможност за обезвреждане на отпадъци в 
съответствие с принципите за самодостатъчност и близост.

Тези разпоредби не задължават държавите-членки да предприемат позитивни мерки за 
активно насочване на отпадъците към най-близкото подходящо съоръжение за 
депониране, въпреки че, както се тълкува от Съда на Европейския съюз, ако дадена 
държава-членка направи това (посредством условия, включени в разрешения, или 
планове за управление на отпадъците, или законодателни актове), то може да се 
оправдае, при определени условия, съгласно член 5 от Директива 2006/12/ЕО и член 16 
от Директива 2008/98/ЕО (вж. също Съд на Европейски общности C-2/90 и C-324/99).

Следва да се отбележи, че вносителят на петицията е изпратил директно на Комисията 
и писмо във връзка със същия въпрос (през юли 2009 г.), както и допълненителна
информация (през октомври 2009 г.), и е получил отговор от службите на Комисията, 
съответно през октомври 2009 г. и януари 2010 г.

Заключение

С оглед на горепосоченото, и на действията, вече предприети по отношение на 
вносителя на петицията, Комисията не възнамерява да предприема други действия по 
този случай.

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9–21.
2 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3–30.


