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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1211/2012, внесена от Анджело Спинило (Angelo Spinillo), с 
италианско гражданство, подкрепена от 36 подписа, относно токсични 
изпарения от изгаряне на отпадъци в провинциите Napoli и Caserta

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, които са свещеници в диоцезия Аверса (Aversa Diocese), 
изразяват загриженост относно въпроса с токсичните отпадъци, включително тонове 
гуми, кожи и индустриални отпадъци, грешно разположени на държавна или 
земеделска земя и впоследствие изгорени, които изпускат токсични изпарения и 
затрудняват дишането.

Вносителите на петицията посочват, че са замесени организирани престъпни кръгове, 
по-специално Камората, като това прави въпроса труден за разрешаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 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.

В рамките на процедура за нарушение 2007/2195 относно управлението на отпадъците в 
Кампания, Европейската комисия поддържа постоянни и чести контакти с италианските 
органи. В този контекст Комисията също повдигна въпроса за неконтролираното изгаряне 
на отпадъци в Кампания, и по-конкретно в провинциите Неапол и Казерта, като призова 
италианските органи да вземат необходимите мерки. Според информацията, предоставена 
от италианските органи, в Кампания е била създадена работна група, която да наблюдава 
регионалната територия и да се бори с неконтролираното изхвърляне на отпадъци.
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Заключение

Комисията ще продължи да наблюдава положението с отпадъците в кампания в рамките 
на гореспоменатата процедура за нарушение. Комисията не може да замести 
компетентните национални органи, тъй като според Договорите за ЕС, националните 
органи носят отговорността за прилагането на законодателството на ЕС. Както се 
споменава по-горе, Комисията вече е задвижила процедура за нарушение по отношение 
на управлението на отпадъците в Кампания, и в тази връзка продължава да следи 
положението и да приканва италианските органи да предприемат необходимите стъпки за 
гарантиране, че отпадъците се управляват без да се излагат на опасност здравето на 
човека и околната среда.


