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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0424/2011 Петиция 0424/2011, внесена от Emilia Accardo, с 
италианско гражданство, относно възражение срещу ново депо за 
отпадъци в Alta Irpinia (Кампания, Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията обяснява, че в нейната провинция Avellino икономическата 
дейност е предимно в областта на селското стопанство. Тя не споделя мнението, че 
публичните органи следва да приемат изграждането на ново депо за отпадъци, което да 
поеме отпадъци от Неапол, с всички свързани рискове за здравето на гражданите и 
вреда за околната среда. Освен това тя би желала да види как всички събират разделно 
отпадъците си и намаляват тяхното количество.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Както е посочено в нейните предишни съобщения относно кризата с отпадъците в 
Кампания, през юли 2008 г. Комисията заведе дело срещу Италия в Съда на ЕС във 
връзка с неправилното прилагане на Рамковата директива за отпадъците (Директива 
2006/12/ЕО относно отпадъците1) в Кампания.

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 
                                               
1OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
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околната среда и човешкото здраве и че мрежата от съоръжения за депониране на 
отпадъци в Кампания е недостатъчна за осигуряване на адекватното обезвреждане на 
отпадъци.

В контекста на гореспоменатата процедура за нарушение, Комисията ще продължи 
своите правоприлагащи действия, които имат 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.

Що се отнася специално до разделното събиране на отпадъците в Кампания, 
Комисията неведнъж подчертава пред италианските органи необходимостта от 
подобряване на разделното събиране на отпадъци в региона на Кампания и особено в 
Неапол.

Що се отнася специално до възможното откриване на ново депо за отпадъци в Irpinia, 
следва да се отбележи, че оценката на рисковете, свързани с откриването на 
съоръжения за управление на отпадъци, е от компетентността на националните органи 
и че Комисията не може да се намесва при вземането на решение от страна на 
националните органи относно месторазположението и характеристиките на тези 
съоръжения, доколкото тези решения са взети в съответствие с правото на ЕС и, по-
специално, в съответствие с Директива 85/337/ЕИО относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда1 и Директива 
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци2. На този етап Комисията няма 
причина да счита, че, в случай че решат да открият ново депо за отпадъци в Irpinia, 
италианските органи няма да се съобразят с гореспоменатите директиви.

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.


