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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1180/2012, внесена от M.L.G., с италианско гражданство, от името 
на протестно движение „Рифиутарци“, относно екологичната обстановка в 
района Агро Нолано в Кампания – Италия

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват загриженост относно незаконното изхвърляне на 
токсични отпадъци в района Агро Нолано, по-специално в общините Нола, Сан 
Виталиано, Савиано и Палма Кампания.

Те посочват, че отпадъците са били изгорени, което е довело до токсични емисии, 
особено вредни както за здравето, така и за околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Европейската комисия продължава да поддържа чести контакти с италианските органи в 
рамките на процедурата за нарушение № 2007/2195 относно управлението на отпадъците 
в Кампания. В този контекст Комисията повдигна също така въпроса за неконтролираното 
изгаряне на отпадъци в Кампания и по-специално в провинциите Неапол и Казерта, като 
призова италианските органи да предприемат необходимите мерки. Според 
информацията, предоставена от италианските органи, в Кампания е създадена специална 
работна група, която следва да наблюдава регионалната територия, за да се води борба с 
неконтролираното изхвърляне на отпадъци.
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По отношение на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност1, следва да 
се отбележи, че тя се прилага в случай на екологична щета на почвата (замърсяване на 
почвата, което създава значителен риск за човешкото здраве), водата (значително 
въздействие върху състоянието на водите или потенциално такова) или биологично 
разнообразие (значително въздействие върху природозащитния статус на защитени 
видове и природни местообитания), както е определено от директивата. Ако 
националните компетентни органи установят, че вредата е значителна и се установи 
причинна връзка между дейността на отговорните оператори и щетите, операторите 
трябва да определят коригиращи мерки, а националните компетентни органи трябва да 
ги одобрят.

Заключение

Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията с отпадъците в Кампания в рамките на 
горепосочената процедура за нарушение. При все това обаче Комисията не може да 
замести националните компетентни органи, защото по силата на Договорите на ЕС, 
отговорността за прилагането на правото на ЕС се поема от националните органи, а 
Комисията може главно да отправя настойчив призив към тях да изпълняват тази своя 
отговорност по различни начини, включително чрез започване на процедура за 
нарушение. Както беше посочено по-горе, Комисията вече започна процедура за 
нарушение относно управлението на отпадъците в Кампания и в този контекст 
продължава да наблюдава положението, за да провери дали италианските органи 
предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, че отпадъците се управляват 
без да се застрашават здравето на човека и околната среда.

                                               
1 Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 

отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).


