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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско 
гражданство, от името на гражданска група за действие „Campagna 
nostra“, която се противопоставя на откриването на площадка за 
депониране на отпадъци

Петиция 0031/2006, внесена от Giampiero Angeli, с италианско 
гражданство, подкрепена от 21 подписа, относно сериозни рискове за 
здравето, причинени от диоксини в  резултат от изхвърлянето на 
отпадъци

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 0587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско 
гражданство, относно сериозния здравен проблем в  Campania и 
отговорността на регионалните и местните органи на управление

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 Кампания
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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 1075/2007, внесена от Paride Amoroso, с италианско 
гражданство, относно регионален регистър на туморните заболявания в 
област, засегната от висока заболеваемост от неоплазми

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 домакински 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 
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

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

Петиция 1082/2008 , внесена от Raffaele Pacilio, с италианско 
гражданство, относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други 
отпадъци в областта на Неапол (Италия)

Петиция 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско гражданство, 
относно замърсяване, свързано с проблем с екологично замърсяване в 
Casalnuova di Napoli (Италия)

Петиция 0413/2010 , внесена от Anna Margherita Ranieri, с италианско 
гражданство, от името на Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, 
подкрепена от 2 406 подписа, относно критичното положение с 
отпадъците в Кампания от 15 години насам

Петиция 0694/2010 , внесена от R.I., с италианско гражданство, от името 
на Valori Democtratici Uniti, относно почистването на незаконни депа за 
токсични отпадъци в община Quarto (NA)
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1. Резюме на петиция 0683/2005

Вносителят на петицията изразява загриженост относно риска от замърсяване на 
подпочвените води и речния басейн след откриването на депо за битови отпадъци в 
обект от значение за Общността, като с това се нарушава Директива 92/43/ЕИО за 
местообитанията и Рамсарската конвенция, като представеният проект е бил 
подвеждащо определен като схема за преобразуване на кариера и е бил одобрен като 
такъв.

Резюме на петиция 0031/2006

Вносителят изразява загриженост относно 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 Кампания, 
създадени от регионалните органи, които са източник за незаконни печалби на 
престъпни организации. Като се имат предвид провалът на регионалните и 
националните органи да наложат изискванията за безопасност и наличието на голям 
брой незаконни места за изхвърляне на отпадъци, вносителите изискват от Европейския 
съюз 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 
общественото здраве и околната среда, и за променяне на предназначението на тези 
заразени зони, които се използват за земеделие или животновъдство.

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 0587/2007

Вносителят на петицията изразява тревога от сериозното влошаване на градското 
планиране, здравето, екологичната и социална ситуация в общините в Кампания поради 
неспособността на местните и регионалните органи да се справят с неотложната 
ситуация по управление на отпадъците. Вносителят на петицията търси обезщетение за 
причинените биологични вреди, отстраняване от длъжност на отговорните лица, 
поставянето на органите на местно управление под контрола на външен администратор 
и действие от страна на Европейския съюз в съответствие с принципа на 
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субсидиарност.

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 (евентуално и делегация на Европейския парламент) с цел 
спиране 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 Кампания, 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 1075/2007
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Вносителят на петицията, общински съветник, иска да бъде създаден областен регистър 
на туморните заболявания с цел осъществяване на наблюдение върху околната среда и 
епидемиологичното състояние в определен регион (Кампания), където чрез научни 
изследвания на Световната здравна организация (СЗО) е установена връзка между 
неоплазмите и замърсяването на околната среда.

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 съюз 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 
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 
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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.

Резюме на петиция 0955/2008

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 който 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 
подпочвени води могат да бъдат лесно замърсени, защото туфът има голяма 
пропускливост. Той моли Европейския 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. 
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.

Резюме на петиция 1082/2008

Вносителят на петицията посочва, че покрай пътищата в областта на Неапол ежедневно 
се изгарят автомобилни гуми и други отпадъци и че органите не предприемат никакви 
действия, за да предотвратят това. Той изтъква, че полученият в резултат на това дим е 
многократно по-вреден от този, който се изхвърля от специалните заводи за изгаряне на 
отпадъци, и призовава за бързи действия, тъй като димът от това незаконно изгаряне е 
токсичен за хората, животните, растенията и почвата.

Резюме на петиция 1223/2009

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с честите случаи на тумори, 
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засягащи хора от всички възрастови групи в Casalnuovi di Napoli, като твърди, че те са 
следствие от екологично замърсяване, причинено от местни промишлени съоръжения, 
включително електроцентрали и изоставени заводи. Той иска да знае дали равнищата 
на замърсяване (електромагнитни излъчвания и/ или изтичане на радиация) в общината 
се измерват и следят, дали отчетените равнища на замърсяване са в рамките на 
определените граници, дали се предвиждат мерки за отстраняване на замърсяването, 
дали се спазват и следят нормите за общественото здраве, дали се измерва 
въздействието на замърсяването върху общественото здраве, дали се води регистър на 
случаите на тумори и дали общинските органи са ангажирали независим експерт, който 
да следи положението.

Резюме на петиция 0413/2010

Вносителката на петицията описва добре познатите на комисията факти относно 
управлението на отпадъците в Кампания, особено по отношение на съществуващи и 
планирани депа в Terzigno, в природния резерват Vesuvius.

Резюме на петиция 0694/2010

Вносителят на петицията обяснява, че в продължение на години няколко кариери, 
разположени в община Quarto, са били използвани за незаконно депониране на 
токсични отпадъци. Властите все още не са успели да установят естеството на 
депонираните токсични отпадъци и все пак здравните показатели сочат увеличение на 
някои заболявания, за които се предполага, че са причинени от замърсяване чрез 
токсични отпадъци. Вносителят призовава за бързо почистване на замърсените депа за 
отпадъци, както и за създаване на регистър на случаите на тумори, които биха могли да 
бъдат причинени от това замърсяване.

2. По отношение на допустимостта

Петиция 0683/2005 обявена за допустима на 15 ноември 2005 г.
Петиция 0031/2006 обявена за допустима на 21 април 2006 г.
Петиция 0026/2007 обявена за допустима на 21 май 2007 г.
Петиция 0587/2007 обявена за допустима на 24 октомври 2007 г.
Петиция 0756/2007 обявена за допустима на 20 декември 2007 г.
Петиция 0789/2007 обявена за допустима на 8 януари 2008 г.
Петиция 0910/2007 обявена за допустима на 19 февруари 2008 г.
Петиция 0991/2007 обявена за допустима на 4 март 2008 г.
Петиция 1075/2007 обявена за допустима на 11 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.
Петиция 0955/2008 обявена за допустима на 27 ноември 2008 г.
Петиция 1011/2008 обявена за допустима на 10 декември 2008 г.
Петиция 1082/2008 обявена за допустима на 16 декември 2008 г.
Петиция 1223/2009 обявена за допустима на 4 декември 2009 г.
Петиция 0413/2010 обявена за допустима на 12 юли 2010 г.



PE452.706v02-00 8/13 CM\859605BG.doc

BG

Петиция 0694/2010 обявена за допустима на 22 октомври 2010 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 и член 202, 
параграф 6 от правилника).

3. Отговор от 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 и 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. 

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).
Накрая, в една от петициите вносителите се обявяват срещу съоръжението за управление 
на отпадъци, изградено в Acerra, провинция Неапол. 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 
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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 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 
Рамковата директива за отпадъците (Директива 2006/12/ЕО за отпадъците4) 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 Наредба 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, 
                                               
1 ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 33.
2 ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.
3 ОВ L 175, 5.7.85, стр. 40.
4 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.



PE452.706v02-00 10/13 CM\859605BG.doc

BG

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, 
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.

4. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

За петиции 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 
1082/2008, 1223/2009, 413/2010 и 694/2010  

Както е посочено в нейните предишни съобщения относно кризата с отпадъците в 
Кампания, Комисията първоначално започна процедура за нарушение срещу Италия 
във връзка с неправилно прилагане на Рамковата директива за отпадъците (Директива 
2006/12/ЕО относно отпадъците1) в Кампания. Предвид продължаващите нарушения на 
правото на ЕС в областта на околната среда в Кампания, през юли 2008 г. Комисията 
изправи Италия пред Съда на Европейските общности (дело C-297/08).
На 4 март 2010 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) отсъди, че наличието на 
значителни количества отпадъци по улиците в област Кампания е породило риск за 
околната среда и човешкото здраве и че мрежата от съоръжения за депониране на 
отпадъци в Кампания е недостатъчна за осигуряване на адекватното обезвреждане на 
битови отпадъци. Вследствие на това СЕС заяви, че Италия е нарушила 
законодателството на ЕС в областта на отпадъците в Кампания.
В допълнение към решението на СЕС, Комисията изиска от италианските органи да 
предадат подробни сведения относно предприетите и планираните мерки за 
съгласуване с решението на СЕС. След разглеждане на отговора на Италия, през юли 
2010 г. компетентните служби на Комисията се срещнаха с италианските органи с цел 
изясняване на това кои действия Комисията счита за необходими за гарантиране на 
ефективното изпълнение на решението.
В контекста на гореспоменатата процедура за нарушение, Комисията ще продължи своите 
правоприлагащи действия, имащи за цел да гарантират, че италианските органи ще 
предприемат възможно най-скоро необходимите мерки за изпълнение на решението на 
СЕС чрез обновяване на системата за управление на отпадъци в Кампания в съответствие 
със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Службите на Комисията също 
считат за важно италианските органи да приемат и приложат възможно най-скоро нов 
план за управление за битовите отпадъци в Кампания и да гарантират бързото 

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
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обезвреждане на балираните отпадъци, струпани в няколко депа в област Кампания.

5. Отговор от комисията, получен на 3 март 2011 г. (REV II)

За петиции 1223/2009 и 694/2010
Вносителите на петициите изразяват загриженост относно натрупването на голям брой 
промишлени съоръжения и депа за депониране на отпадъци в провинция Неапол, които 
е възможно да са свързани с незаконни практики за обезвреждане на отпадъци при 
предполагаема връзка между депата и разпространението на тумори сред населението 
на Неапол.

Те молят компетентните национални и регионални органи да предприемат редица 
мерки за установяване на степента на незаконно обезвреждане на отпадъци, за саниране 
на действащите депа и за наблюдение в бъдеще на излагането на околната среда на 
риск вследствие на обезвреждането на отпадъците и емисиите от регионалните 
промишлени обекти. Това включва искането за създаване на регистър на заболяванията 
с цел събиране на епидемиологични данни относно ситуацията във връзка със здравето 
на населението в района, включително данни за заболеваемостта и смъртността от 
редки заболявания, включително рак.

Петиция 1223/2009:

Вносителят на петицията приканва компетентните органи в съответствие с тяхната 
компетентност:

 да извършват наблюдение и проверки на цялата община и съседните райони с 
цел да се установи дали има замърсяване от електромагнитни излъчвания и/или 
изтичане на радиация или на други вещества, за които е установено, че са 
вредни за здравето;

 ако това е така, да установят мащаба на замърсяването и отклонението от
допустимите стойности съгласно действащото законодателство;

 да извършат проучване на всичко, което би могло да причини подобно 
замърсяване;

 да предприемат незабавни действия за защита във връзка с причинителя на 
подобно замърсяване;

 да проверят спазването на законодателството в областта на околната среда и 
общественото здраве;

 да извършват текущо наблюдение на въздействието върху общественото здраве 
на всичко в района, което би могло да причини подобно замърсяване;

 да създадат регистър на заболеваемостта от тумори за цялата провинция Неапол 
с цел да се осигури постоянно наблюдение и статистическо отразяване на 
смъртността дори обслужващият район да е под нормата;

 да гарантират присъствието на надежден експерт, назначен от общинската 
администрация, по време на всички дейности по наблюдение.

Петиция 694/2010:

Вносителите молят за извършване на саниране
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 в кариерата „La Montanara“, както и в кариерите „Edilcemento“, „Imec“ и 
„Liccarblock“.

 да се установи точният състав на съдържанието на кариерите;
 да се създаде регистър на туморите в интерес на извършването на научни 

изследвания и превенцията с цел наблюдение на възможно неблагоприятно 
въздействие върху здравето на незаконното обезвреждане на отпадъци в района.

Наблюдения на Комисията

Комисията може да предприема действия единствено в рамките на възложените от 
държавите-членки правомощия.

Въпреки че е възможно да бъдат предприети действия срещу Италия относно 
незаконното депониране на отпадъци, ако съответната регулаторна рамка на ЕС не е 
приложена правилно от националните органи (позоваване на решение на Съда C-297/08 
от 4 март 2010 г, с което се осъжда Италия във връзка с неадекватно управление на 
отпадъците в регион Кампания и наблюдение от страна на Комисията на пълното 
спазване на това решение), както и относно евентуално замърсяване на храните за 
хората и за животните, което може да е следствие от замърсяване на въздуха, почвата 
или подпочвените води в резултат от незаконното обезвреждане на отпадъци, вече 
документирано от системата за бързо предупреждение, използвана за предотвратяване 
на продажбата на заразени продукти от района и налагане на режим за наблюдение.

Комисията няма правомощия да задължава органите на държавите-членки да 
извършват епидемиологични проучвания или да провеждат последващи действия по 
специален начин. Дейността на Комисията в тази област, както вече беше пояснено в 
отговорите на предишните петиции, се ограничава до оказване на съдействие и 
насърчаване на държавите-членки да осъществяват своята епидемиологична работа по 
начин, съответстващ на стандартите и методите на ЕС, така че в дългосрочна 
перспектива да се подобри представителността и съпоставимостта на данните във 
връзка с общественото здраве.

Ако отчитането в регионалните и национални регистри на заболяванията бъде 
подобрено, то трябва да отчита не само заболеваемостта и смъртността от рак, но и от 
други сериозни хронични и редки заболявания, както и вродени аномалии.
Заключение

Комисията обръща внимание на рисковете за здравето в резултат от незаконното 
обезвреждане на отпадъци в провинция Неапол. Тя припомня, че регламентите на ЕС в 
областта на отпадъците са задействани с цел рисковете за здравето на населението да 
бъдат сведени до възможния минимум.

Комисията вече разследва въпроса относно незаконните сметища за отпадъци в Италия 
в рамките на процедура за нарушение. В контекста на тази процедура, която обхваща 
всички региони в Италия, включително Кампания, Комисията извършва наблюдение на 
постигнатия от италианските орани напредък във връзка със санирането на незаконните 
сметища за отпадъци. В допълнение, Комисията отбелязва, че на национално равнище е 
в ход наказателно производство във връзка с незаконните сметища в Кампания.

При създаването или подобряването на съществуващите национални или регионални 
епидемиологични регистри, обслужващи провинция Неапол с цел по-добро 
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наблюдение на възможните последиците за здравето, които биха могли да имат връзка 
с излагането на екологични рискове, компетентните италиански органи са приканени да 
се свържат с Комисията, за да получат информация относно примери за добри практики 
в областта на регистриране на хронични заболявания в други държави-членки12.

                                               
1 Европейски съвместни действия срещу рака – наблюдение: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf
2 Европейски надзор върху вродените аномалии: http://www.eurocat-network.eu


