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Делегацията, която посети Кампания, се състоеше от трима официални членове, 
назначени от комисията по петиции и четирима членове ex-officio, избрани от 
Кампания за членове на Европейския парламент. При организирането на 
проучвателните посещения, членовете от въпросната държава нямат право да участват 
в качеството си на официални лица. Докладът, в изготвянето на който участват всички 
членове, се подготвя с одобрението на ръководителя на делегацията.

Членове на делегацията:
Judith A. Merkies (ръководител на делегацията) (S-D, Нидерландия)
Peter Jahr (EPP, Германия)
Margrete Auken    (Greens, Дания)

Членове еx-officio
Erminia Mazzoni, председател на комисията по петиции  (EPP - Италия)
Crescenzio Rivellini (EPP - Италия)
Andrea Cozzolino   (S-D  - Италия)
Vincenzo Iovine     (ALDE  - Италия)  

Цел на мисията 

Целта на посещението беше разследване на твърденията, посочени в 15 петиции, които 
са получени1 и разглеждани в комисията както по време на предишния, така и по време 
на настоящия мандат, като последното разглеждане е от декември 2009 г., когато са 
били изслушани вносителите на петициите, и от януари 2010 г., когато на националните 
органи е дадена възможност да изложат своята позиция. 

Членовете на делегацията се срещнаха с вносителите на петициите и с местната 
общност, която е най-пряко засегната от положението, с предприятията, които 
ръководят посетените съоръжения за отпадъци, както и с отговорните местни,
регионални и национални органи. За да бъде получена независима гледна точка, беше 
потърсено становището на научни изследователи (геолози, епидемиолози, еколози, 
социолози). Бяха проведени срещи в Неапол, Беневенто и на посетените обекти.

                                               
1 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora относно откриването за депо на отпадъци в Basso dell'Olmo
31/2007, внесена от Giampiero Angeli относно токсикология при животните
26/2007, внесена от Monica Sepe, относно предвидено депо за отпадъци във Valle delle Masseria
587/2007, внесена от Marina Salvadore, относно отпадъците в Кампания
756/2007, внесена от Giovanni Roviello, относно депо за отпадъци в Ariano Irpino
789/2007, внесена от Gigliola Izza, относно екологичното депо за отпадъци от горивни таблетки  в Taverna 
del Ré
910/2007, внесена от Francesco di Pasquale , относно отпадъците в Кампания
991/2007, внесена от Vincenzo Gala, относно отпадъците в Кампания
12/2008, внесена от Francesco Miglino, относно прозрачността по отношение на инсталациите за изгаряне 
на отпадъци
16/2008, внесена от Francesco Castelli, относно отпадъците в Кампания
209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, относно отпадъците в Кампания
347/2008, внесена от Tommaso Esposito, относно инсталация за изгаряне на отпадъци в Acerra
955/2008, внесена от F.K., относно депо за отпадъци в Chiaiano
1011/2008, внесена от Antonia Schiatarella, относно депо за отпадъци в Chiaiano
1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми
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Настоящият доклад е изготвен на базата на наблюденията на членовете по време на 
престоя им и на голям брой документи, които им бяха предоставени или бяха поискани 
от тях, за да се конкретизират елементите на доклада или да се отговори на общите 
изследователски изисквания.

Приложимо законодателство

Таблицата по-долу представя преглед на законодателството на ЕО, на което се 
позовават вносителите на петициите:

Директива и Заглавие Въпрос

92/43/EИO Местообитанията

местоположение на 
депата за отпадъци в 
провинция Салерно

1999/31/ЕО
Депонирането на 
отпадъци Chiaiano, Terzigno

2000/532/Е
О 91/689/EИO Опасни отпадъци

изгаряне на автомобилни 
гуми

2000/76/ЕО
Директива относно 
изгарянето на отпадъци

минимални изисквания за 
изгарянето на отпадъци

2001/77/ЕО

Електроенергия от 
възобновяеми енергийни 
източници Гориво за Acerra

2003/35/ЕО 85/337/ЕИО;97/11/ЕИО Орхуска конвенция
Консултации с 
обществеността

2006/12/ЕО 
2008/98/ЕО

75/442/ЕИО;97/156/ЕИ
О

Рамкова директива за 
отпадъците

Интегрирана и адекватна 
рамка за инсталациите за 
обезвреждане на 
отпадъци

2008/8/ЕО 96/61/ЕО КПКЗ

Промишлените 
инсталации да подлежат 
на режим на издаване на 
комплексни екологични 
разрешителни

Италия беше осъдена от Съда на Европейските общности за нарушения на някои от 
тези директиви през 2007 г. и по-късно през 2010 г.

Дело Нарушени директиви Решение

C-135/05
опасни отпадъци и депа за 
отпадъци

75/445/ЕИО, 91/156/ЕИО, 
1999/31/ЕО

26 април 
2007 г.

C-297/08
липса на интегрирана стратегия 
за отпадъците в Кампания

2006/12/ЕО (кодифицирана 
версия 75/442/ЕО)

4 март 2010 
г.

Директивата относно депонирането на отпадъци (1999/31/ЕО) има важни последствия 
за всекидневния живот на хората. Тя е от особено значение за комисията по петиции, 
която често получава петиции във връзка с този въпрос. Директивата съдържа 34 
съображения, които заедно могат да се разглеждат като параметрите на основните цели 
на законодателството, в допълнение на член 1, който определя общата цел. Държавите-
членки са задължени да приложат тази директива до април 2001 г., докато за 
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съществували преди това депа за отпадъци, правилата станаха задължителни осем 
години по-късно. Параметрите на директивата включват:

 фактът, че площадките за депониране на отпадъци следва да се контролират 
(включително визуалното инспектиране на отпадъците на входа), както и да се 
управляват по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на 
човека;

 необходимостта да се посочат ясно изискванията, на които трябва да отговарят 
депата по отношение на разположението, оборудването, управлението, 
контрола, промяната на предназначението, превантивните и защитните мерки, 
които трябва да се вземат срещу всяка една заплаха за околната среда, както в 
краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива, и особено срещу 
замърсяването на подпочвените води от инфилтрат в почвата;

 чрез строги експлоатационни и технически изисквания относно отпадъците и 
депата, да се предвидят мерки, процедури и насоки за предотвратяване или 
ограничаване, доколкото е възможно, на отрицателното въздействие върху 
околната среда, и по-специално замърсяването на повърхностните, на 
подземните води, почвата, въздуха, общо на околната среда, включително 
парниковия ефект, както и всеки произтичащ от това риск за здравето на човека, 
през целия жизнен цикъл на депото.

Сред общите изисквания за депата, съдържащи се в приложение 1 на директивата, е и 
изискването, свързано с „разстоянието от границата на депото до обитаемите и 
развлекателните зони, водните пътища и басейните и други земеделски и градски 
територии”. Следва да се вземе предвид и съществуването на подземни води, 
крайбрежни води или защитени територии в района.

Контекст

Кризата с отпадъците в провинция Кампания е най-драматичната глава от историята на 
проблематичното управление на отпадъците в много части на Италия, включително 
Лацио, Калабрия, Сицилия и може би е емблематична за цялостната занемареност в 
исторически план и за липсата на икономическо развитие в южната част на Италия. Във 
всички тези региони през 1990-те години е обявено извънредно положение във връзка с 
кризата с отпадъците. Избрани са правителствени пълномощници със специални 
правомощия и отпуснати средства. В повечето случаи тези пълномощници са 
президентите или префектите на засегнатите региони.

Губернаторът Rastrelli е първият избран пълномощник за справяне с кризата с 
отпадъците в Кампания през 1994 г .  Той въвежда привидно амбициозен план за 
преминаване от използването на депа за отпадъци, повечето от които препълнени и 
силно замърсени, към интегриран цикъл на управление на отпадъците. Той се базира на 
производството на висококачествено гориво, получено от отпадъци (CDR или Ecobails) 
за производство на енергия чрез инсталации за изгаряне на отпадъци. Според плана, 
органичните остатъци следва да се използват за възстановяване на съществуващите 
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депа. Паралелно с това има стратегия за намаляване и преработване на битови 
отпадъци.

Тръжната процедура за организиране на целия цикъл за преработване на отпадъците, 
т.е. изграждането на двете инсталации за изгаряне и на седем инсталации за 
производство на Ecobails и органични отпадъци, е спечелена от „FIBE” на 20 март 2000 
г. Но много хора считат, че именно неспособността на „FIBE” да изпълни условията на 
договора е една от основните причини за много от днешните проблеми.

Сортирането на отпадъци за производството на Ecobails и органични отпадъци е било 
извършвано без надлежно спазване на закона, като един от основните проблеми е 
липсата на филтриране и разделяне на отпадъците. Например, отпадъци, които се 
считат за опасни, които включват много промишлени отпадъци, токсични или 
радиоактивни отпадъци, минерални масла, използвани гуми, запалими течности и т.н., 
никога не трябва да се смесват или съхраняват с битови или органични отпадъци. В 
резултат на това са се натрупали приблизително шест милиона Ecobails с ниско 
качество и с подозрението, че съдържат токсични отпадъци. Освен това, поради 
липсата на място за изгарянето им, те са били натрупани на временни обекти за 
съхранение и депата са се напълнили с несортирани, може би дори замърсени, 
отпадъци. Делегацията посети такива временни обекти за съхранение на отпадъци в 
Taverna del Ré и Ferandelle. Населението е силно разтревожено заради замърсяването на 
въздуха и водата и въздействието от това върху неговото здраве. В момента 
натрупванията на Ecobails се считат за „мумифицирани”, което означава, че топлинното 
им съдържание е твърде високо, за да бъдат изгорени в съществуващата в момента 
инсталация за изгаряне на отпадъци1

Първата инсталация за изгаряне на отпадъци в Acerra е пусната в експлоатация чак през 
март 2010 г. Причините за забавянето на пускането в експлоатация на първата и 
единствена досега инсталация за изгаряне на отпадъци са много. Избраното място, а 
именно Acerra, вече е било силно замърсен район, където на жителите е било обещано 
почистване на околната среда още преди години. Отчасти поради тази причина, 
изграждането на инсталацията е било забавено от безкрайните правни битки, не само 
поради местоположението й, но и поради техническите спецификации, предложени от 
„FIBE”, които са били напълно остарели. Поради това инсталацията в настоящия й вид, 
която беше посетена от делегацията, не е била завършена от „FIBE”, а от „Partenope 
Ambiente”, която е модернизирала проекта и в момента отговаря за управлението му. В 
момента срещу „FIBE” се води разследване2.

Освен това, напредъкът в намаляването на отпадъците и преработването на битови 
отпадъци е минимален. Понастоящем, жителите на Неапол произвеждат средно по 2,2 
кг отпадъци на ден (в сравнение със средното за ЕС, което е 1,4 кг), а едва 8% от тях се 
рециклират (в сравнение със средно 23% за ЕС).3 Така битовите и други отпадъци са 
продължили да бъдат безразборно изхвърляни на депата, в някои случаи очевидно 
                                               
1  Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, стр. 37
2 Комисията по петиции е взела предвид противоречивите данни по този параграф, представени от 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa и Fibe spa. Документите са на разположение в секретариата.
3 Информационен бюлетин на Eurostat 43/2010 - 19 март 2010 г., цифрите са за 2008 г., в разгара на 
кризата, и следователно може да не отразяват настоящата ситуация
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смесени с различни видове промишлени отпадъци. Тъй като много депа са били 
обявени за райони от стратегически интерес, гражданите и местните органи са били 
възпрепятствани да извършат проверка на това какви отпадъци всъщност са били 
депонирани там. Голяма част от депата се управляват от частни предприятия без 
изобщо да е ясно на базата на какви лицензи или разрешителни. За много от тях се 
счита, че са, или са били, под контрола на Камората и организирани престъпни групи. 
Делегацията посети две затворени частни депа в провинция Салерно, Basso dell'Olmo и 
Macchia Soprano, както и площадката, определена за изграждане на ново депо във Valle 
delle Masseria.

На 14 юли 2008 г., по време на последното извънредно положение във връзка с кризата 
с отпадъците, когато бяха подадени по-голямата част от петициите, беше обнародван 
закон,1

 който определя националната Агенция за гражданска защита (АГЗ) за отговорен 
орган за цикъла на управление на отпадъците, 

 определя 31 декември 2009 г. за крайна дата за излизане от извънредното 
положение,

 определя обектите за депониране на отпадъци като обекти „от стратегически 
интерес”, поставя ги под военно наблюдение и ги поставя в обхвата на закона за 
държавните тайни,

 дава разрешение за изграждането на десет депа за отпадъци и четири инсталации 
за изгаряне на отпадъци, 

 определя задължителни цели за преработване на отпадъци за общините и 
провинциите (за 2009 г.: 25%; 2010:35%; 2011:50%)

Делегацията посети депата за отпадъци в Chiaiano и Terzigno, както и инсталацията за 
изгаряне на отпадъци в Acerra.

Самата система за назначаване на пълномощници беше силно критикувана и в момента 
текат няколко съдебни следствия.  Поради това управлението на отпадъците от 
пълномощниците по извънредното положение според мнозина е част от проблема, а не 
решението му. 

Важно е да се отбележи, че през 2007 г .  Европейската комисия реши да замрази 
плащането на 135 милиона евро вноски за финансовия период 2006–2013 г. за проекти, 
свързани с отпадъците, и още 10,5 милиона евро за финансовия период 2000–2006 г., 
докато не бъде премахната структурата на пълномощниците.

Основната характеристика на управлението на извънредното положение от 
пълномощниците е правото им на дерогация от разпоредби и проверки, включително, 
например, освобождаване от изискването за оценка на въздействието върху околната 
среда и законодателството за обществените поръчки и изглежда, че те имат почти 
неконтролиран достъп до публичните средства. Освен това, те имат властта да решават 
с кои предприятия да се сключат договори за осигуряване на транспорт, за извършване 
на строителни дейности, местоположението на съоръженията, депата и инсталациите за 

                                               
1 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123
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изгаряне на отпадъци. Те също така нямат задължението да уведомяват местните 
органи и жители относно взетите решения.

Вследствие на това, по време на извънредното положение решенията обикновено са 
вземани набързо и без да се вземат предвид тревогите на местното население. Всички 
обсъждания във връзка с местоположението, вида и количеството отпадъци, 
изхвърляни на депата, или относно обективната необходимост от четири нови 
инсталации за изгаряне на отпадъци са прекратени, за да се намери повече 
пространство за бързо депониране на старите и новите отпадъци, без да се извършва 
контрол. Въпросът с отпадъците е възприет като чисто логистичен проблем и всички 
съображения, свързани с екологичната безопасност, здравето или със средносрочното и 
дългосрочното управление по отношение на сортирането, преработването и 
намаляването на отпадъците, са пренебрегнати, така че да се превърнат в маловажни 
притеснения.

Гражданите, които са протестирали срещу това положение или са се опитали да 
предложат алтернативни подходи, са били пренебрегнати и не са изслушани. 
Вносителите на петициите се оплакват, например, че не са могли да получат ясна 
информация за това какво действително става на тяхната територия, която в много 
случаи е била жертва на дългогодишно незаконно изхвърляне на отпадъци или 
замърсяване. От друга страна някои медии твърдят, че основната отговорност за 
кризата с отпадъците е на хората и страните, които не са искали инсталации за изгаряне 
на отпадъци и депа за отпадъци на техните територии. Те обвиняват хората, че са се 
поддали на така наречения синдром „не в моя двор” (NIMBY).

Основната реакция от страна на националните политически органи е била да поставят 
площадките за отпадъци и инсталацията за изгаряне на отпадъци в Acerra под строг 
военен контрол. Както се убеди делегацията, дори местната полиция няма правомощия 
в тези райони. В последно време е имало няколко случая на арести по време на 
публични демонстрации. На избраните чрез избори местни представители, сред които 
кметът на Marano (намиращо се в близост до Chiaiano), в продължение на няколко 
месеца е бил забранен достъп до собствения им избирателен район. Очевидно е, че 
отношенията между гражданите и органите са силно влошени. Или ако цитираме 
доклада относно управлението на отпадъците в провинция Беневенто: „Извънредното 
положение във връзка с управлението на отпадъците и продължителното управление на 
пълномощника доведоха до дълбок разрив в отношенията между гражданите и 
институциите и създадоха атмосфера на недоверие, която трябва непременно да бъде 
поправена чрез споразумение на страните, за да се избегне възникването на такава 
ситуация в бъдеще.” 

Ясно е, че основните аспекти на европейското законодателство, което е специално 
създадено, за да защитава околната среда и здравето на гражданите и да гарантира 
прилагането на съгласувана програма за управление на отпадъците, са сериозно 
нарушени първо от продължителния период на самодоволство, корупция и бездействие, 
последвани от неуспешен опит за решаване на проблема, и второ от краткия период на 
прилагане на извънредни мерки, които са подкопали общественото доверие в 
институциите.
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През февруари 2010 г., регион Кампания приема „Насоки за управление на градските 
отпадъци 2010–2013 г.” 1и законът, който слага край на 15 години извънредно 
положение в управлението на отпадъци влиза в сила. Това означава, че отговорността 
за управлението на цикъла на отпадъците вече е прехвърлена обратно на региона. Петте 
провинции ще управляват събирането и сортирането на битовите отпадъци и депата за 
отпадъци, а АГЗ ще продължи да отговаря за съоръженията за изгаряне на отпадъци 
още една година. Провинциите могат също така да поискат съдействие от АГЗ за 
управлението на целия цикъл за още една година.  Действието на закона за държавните 
тайни и ролята на армията също са удължени за още една година.

На регионалните избори в края на март 2010 г. е избрано ново управляващо мнозинство 
и по време на посещението то беше в процес на сформиране на правителство.

Организирана престъпност

Членовете получиха представа за връзката на организирани престъпни групи с 
печелившия процес на депониране на отпадъци. Връзката между организираната 
престъпност и управлението на отпадъци датира от много време. Съществуват 
доказателства, че от десетилетия насам токсичните отпадъци от промишлеността в 
Северна Италия се пренасят и изхвърлят в стотици незаконни депа или директно в 
морето от Камората. Ако твърденията за мащабите на тази незаконна дейност са дори 
близки до реалността, е невъзможно органите, или поне част от тях, да не знаят за това. 
Новоизбраните органи заявиха ясно, че работят за решаването на проблема, например 
чрез въвеждането на строги мерки за проследяване на отпадъците, транспортирани до 
депата.

Може би по-малко известен факт е назначаването през първите години на 21 век на 
голям брой така наречени „социално полезни работници” на работа в заводи за 
разделяне на отпадъци, които е трябвало да произвеждат Ecobails. Тази група датира 
още от социалните катаклизми и градските кризи от 1970 г. Всичко е започнало по 
време на епидемията от холера през 1974 г., която е оставила без работа рибарите на 
пристанището в Неапол. Органите са взели мерки да ги преквалифицират и да им 
осигурят работа в публичния сектор. Резултатът е бил създаването на кооперации (с 
различни политически окраски) от други категории безработни, които искат същото 
„спасително въже”. Техните действия ескалират и стават все по-ожесточени, сходни по 
характер с тези на градски партизански групи с тесни връзки с Камората. Разработена е 
незаконна система за създаване на фиктивни работни места, ръководена от престъпни 
босове. Чрез тази схема са вербувани около 2 300 души. Очевидно едва около 200 души 
действително са ходели на работа.2

Според наблюдатели, управлението на пълномощниците по извънредното положение и 
липсата им на успех в преодоляването на проблемите, допълнително влошена от 
липсата на институционален контрол, само е допринесло за създаването на нови 
възможности за организираната престъпност. Камората се е намесила там, където 
политиците и властите са се провалили, и е предложила решения, а може би и 

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010 
2  Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani
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възнаграждение за мълчание и заплахи за онези, които биха посмели да говорят 
открито.

Констатации на делегацията

Среща с националните органи: Работна група, Съвет на министрите (проф. Roberto 
Adam), Агенция за гражданска защита (д-р Nicola Dell'Acqua); Правителство на 
Кампания: д-р Raimondo Santacroce)

АГЗ представи своите постижения след последното извънредно положение и закон № 
123 (14 юли 2008 г.), когато е определена за орган за разрешаване на острата криза. 
Задачата им е била да отстранят боклука от улиците на Неапол и да върнат 
отговорността за управлението на отпадъците на района до края на 2009 г. Поради това 
те са възприели мисията си като краткосрочна и са счели, че е изпълнена, доколкото:
а) Инсталацията за изгаряне на отпадъци в Acerra е пусната в експлоатация и снабдява 

електрическата мрежа с електричество, и генерира приход от 8 000 евро на ден1. 
Цялото гориво, получено от отпадъци, доставяно в Acerra към 2010 г. е 
предварително обработено, за да не представлява опасност за околната среда, с 
потвърдени данни за измервания, които го доказват. Те изчисляват приблизително 
необходимостта от изграждането на още две инсталации за изгаряне на отпадъци в 
близко бъдеще.

б) Пет от първоначално планираните 10 депа са изградени върху обекти, които са били 
замърсени, след като са били почистени в съответствие със законодателството и вече 
функционират. Получени са разрешителни за изграждане на още две депа. Регионът 
поема отговорността за капацитета на депата с три годишна автономия.

в) На общините е предложена система от стимули и санкции, за да бъдат постигнати 
амбициозните цели за намаляване на количествата отпадъци и подобряване на 
процента на рециклирани отпадъци. Целта за преработени отпадъци е била 25% до 
края на 2009 г. – цифра, която е поставена под съмнение от някои членове на 
делегацията. Макар напредъкът да беше признат, все още съществуват големи 
разлики между отделните общини. За намаляване на количествата отпадъци, които в 
момента са приблизително изчислени на 2 200 тона на ден, са необходими още 
усилия.

г) Докладвано беше за арестуването на 1 000 души, хванати да изхвърлят незаконно 
отпадъци.

Членовете зададоха на представителите на органите въпроси във връзка с решението на 
СЕО от 4 март 2010 г., с продължаващото подчертано значение на използването на 
депата и въпроса относно това как смятат да се справят с наследството от миналото. 
Отговорът им беше, че са подготвени да гарантират безопасността и съответствието със 
законодателството на всички съоръжения, изградени под тяхна отговорност, но не и за 
онези, съществуващи преди това. По време на обсъждането стана ясно, че АГЗ 
очевидно се подготвя да се оттегли. Членовете ex-officio благодариха на АГЗ за 
разрешаването на острата криза. Те говориха за необходимостта от увеличаване на 

                                               
1 Комисията по петиции е взела предвид противоречивите данни по отношение на тази фраза, 
представени от Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa и Fibe spa. Документите са на разположение в 
секретариата.
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процентите на преработени отпадъци, за проблемите с наследството на Ecobails и 
необходимостта от изграждане на повече инсталации за изгаряне на отпадъци.

Посещения в Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), Macchia Soprano (SA), 
депата във Valle della Masseria, площадките за съхранение в Taverna del Ré (NA) и 
Fernadelle (CA), инсталацията за изгаряне на отпадъци в Acerra (NA)

Делегацията влезе в депото в Chiaiano от вход, противоположен на този, на който ги 
чакаха вносителите на петициите и представителите на пресата. Под претекста, че 
обектът е от „стратегически интерес”, АГЗ нямаше намерение да разреши достъп на 
вносителите на петициите или на пресата, макар че предварително беше представено 
искане за това.

Ръководителят на делегацията влезе в продължителни преговори за получаване на 
такова разрешение. Накрая беше постигнат компромис за одобряване на списък от 
журналисти, които да получат достъп до обектите, предвидени за посещение на 
следващия ден. Така посещението на депото в Chiaiano се проведе без вносителите на 
петициите и журналистите.

В доклада си АГЗ описва почистването на обекта в края на 2008 и началото на 2009 г. 
Площадката е била частично замърсена с тежки метали и азбест. Според АГЗ, усилията 
по почистването са били подложени на изпитание от силните дъждове, но те са 
устояли.

Визуалният оглед, направен от членовете на делегацията остави впечатлението, че са 
предприети необходимите предпазни мерки за предотвратяване на инфилтрирането във 
водоносния пласт чрез изолиране на дъното на депото. Вносителите на петициите 
твърдят, че изолацията е разкъсана преди върху нея да бъдат депонирани отпадъци, 
което води до риск от замърсяване на подпочвените води. Видно беше също така, че 
отпадъците са били покрити с почва, съгласно изискванията. Трудно е, разбира се, да се 
знае дали това е постоянна характеристика или е направено заради посетителите. 
Местонахождението на депото в защитена територия представлява проблем.

АГЗ твърди, че депонираните на тази площадка отпадъци са били проверени за 
токсични елементи, макар че няма доказателства за съществуването на система за 
мониторинг. На входа имаше монитор за ядрени (най-вече болнични) отпадъци. На 
същото място АГЗ насочи вниманието на членовете към две видео камери, които следят 
докараните отпадъци и предават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на уебсайт, 
достъпен за всеки.

Самото местонахождение на депото Terzigno в периметъра на националния парк 
Везувий – територия от значение за Общността и специална защитена зона, е в 
нарушение на изискванията. Докладът на АГЗ посочва, че е извършено проучване на 
въздействието върху околната среда, което е било одобрено от Министерството на 
околната среда. Обективността и валидността на подобно проучване трябва да бъдат 
поставени под въпрос в контекста на наблюденията, направени по време на 
посещението.
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Депото, което функционира в момента (SARI) се намира върху бивше незаконно депо, 
което е било доста повърхностно почистено и подготвено за приемане на битови 
отпадъци, както беше съобщено на членовете на делегацията. Огледът, направен от 
членовете (делегацията беше придружена от кмета на селището, който беше допуснат 
за пръв път на мястото, както и от журналисти), разкри, че много от предпазните мерки, 
включително уплътняването на дъното с непромокаема изолация, редовното покриване 
на слоевете отпадъци с почва, проверката за ядрени отпадъци на входа, наистина са 
въведени. Но вносителите на петициите твърдят, че изолацията на дъното не отговаря 
на правилата като носи риск от замърсяване на подпочвените води. Сред отпадъците, 
които можеха да бъдат видени, ръководителят на делегацията веднага забеляза 
автомобилна гума и метална кутия, маркирана като кутия за токсични течности, знак, 
че отпадъците не са били правилно разделени преди да бъдат депонирани на 
площадката. Когато беше поискано разрешително, такова не беше представено, 
въпреки че на членовете беше осигурен достъп до пункта за отсяване на 
радиоактивните отпадъци на входа на площадката.

Законът предвижда откриването на второ съседно депо (Vitiello), също в рамките на 
националния парк, факт, на който вносителите силно се противопоставят. Делегацията 
имаше възможност да се посети мястото, придружена от местни граждани и 
вносителите на петицията, с военен ескорт от обекта SARI и видя неизползваната 
открита кариера, определена за депо. Дори като се има предвид, че бивши кариери 
често се използват за депа за отпадъци, конкретният обект, намиращ се в границите на 
защитена природна територия от значително международно значение и с изключителна 
природна красота, изглежда напълно неподходящ и следва внимателно да се обсъдят 
алтернативни възможности. След завръщането си, делегацията получи уверения, че 
депото във Vitiello няма да бъде изградено.

И трите посетени депа в провинция Салерно, затворените депа в Basso dell'Olmo, 
Macchia Soprano и предвиденото депо във Valle della Masseria са разположени в 
район, който попада в обхвата на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), както и 
на италианския закон 2003, който ги класифицира като влажна зона от национално 
значение. И трите обекта се намират на склонове, които се спускат към коритото на 
река Sele. Рискът от замърсяване на водата чрез изтичане и инфилтриране, което да 
достигне реката, беше очевиден и следва да се въведе строг контрол и мерки за 
предотвратяване на подобно развитие.

В рамките на община Кампания, депото Basso dell'Olmo вече е затворено, тъй като е 
препълнено. То е под частно управление. Намира се непосредствено над водоносен
пласт. Кметът на Кампания Biagio Luongo, осъден на 22 декември 2009 г. заради отказ 
за изграждане на това депо, предназначено за органични битови отпадъци и незапалими 
сухи остатъци, придружи делегацията по време на посещението й. В момента на депото 
се извършва извличане на биогаз.

Macchia Soprano (в община Serre), което беше посетено в компанията на кмета на Serre 
Palmiro Cornetta, също е затворено, тъй като е препълнено и е предвидено за извличане 
на биогаз. То се намира на стръмен склон, което носи още по-голям риск от изтичане 
към реката.
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Вносителите на петициите предлагат изграждането на водосборни преградни стени по 
хълма надолу от двете депа, за да се гарантира запазването в дългосрочен план на 
водните резерви. Това изглежда крайно разумно и необходимо.

Площадката във Valle della Masseria е включена в наредбата като посочена за създаване 
на депо съгласно правилото за извънредното положение. Разположението на обекта на 
такъв идиличен пейзаж го прави абсурдно. По-късно делегацията беше уверена, че 
провинция Салерно е подала молба за премахване на този обект от законовия акт.

Делегацията видя отвън два обекта, където се съхраняват Ecobails. Първият в Taverna 
del Ré обхваща около 2,2 км с височина около 5 метра, покрит с черна мушама –
внушителна и впечатляваща гледка. Едната част от обекта е в процес на отчуждаване 
по съдебен път в рамките на граждански иск срещу частния му оператор. При дадените 
обстоятелства, за членовете на делегацията беше трудно да видят ясно доказателство за 
замърсяване или да проверят дали материалите съдържат токсични остатъци или са 
подходящи за изгаряне. Но самите мащаби на покритото пространство представляват 
драматична илюстрация на размерите на проблема, свързан с огромното количество 
натрупани отпадъци, които се нуждаят от обезвреждане. Вносителите на петициите 
твърдят, че има замърсяване на водата и на въздуха, както и забележимо въздействие 
върху здравните статистики, с повишени проценти на смъртност от рак и други 
заболявания. Тъй като делегацията не можа да влезе в обектите, тя не успя да направи 
оценка на реалното съдържание на Ecobails.

Вторият обект за съхранение на Ecobail във Ferandelle се ръководи от АГЗ. Според 
доклада им, той съдържа три категории отпадъци: несортирани, гориво, получено от 
отпадъци, и органични отпадъци. Обектът не изглеждаше структуриран, нямаше 
доказателства за дейност по сортиране, инсталацията за органични отпадъци 
изглеждаше неизползвана. В депото San Tammaro се очаква да бъдат изхвърлени общо 
502 000 тона отпадъци.

Делегацията посети инсталацията за изгаряне на отпадъци, работеща с гориво, 
получено от отпадъци в Acerra. Инсталацията е построена от „Partenope Ambiente” –
публично-частно партньорство, в което участват общините Брешия и Милано, които са 
построили подобни инсталации. Те са получили награда за отличие от Университета 
Колумбия през 2006 г. Членовете на делегацията бяха информирани, че съгласно 
условията на законодателството за извънредните ситуации не е било изискано 
извършването на оценка на въздействието върху околната среда1.

Директорът, Antonio Buonomo, придружен и от кмета на Acerra Tommaso Esposito, 
водеше делегацията при посещението на инсталацията, която е пусната в пълна 
експлоатация на 1 март 2010 г., поради което периодът на оценка беше доста кратък. 
Инсталацията за изгаряне на отпадъци е разположена на площадка, която преди е била 
замърсена, но понастоящем е рехабилитирана, което беше признато от делегацията като 
съответстващо на практиката в други държави-членки. Според операторите, 
доставяните от инсталацията за разделяне на отпадъци в Caivano Ecobails са с по-висок 

                                               
1 Комисията по петиции е взела предвид противоречивите данни по този параграф, представени от 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa и Fibe spa. Документите са на разположение в секретариата.
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стандарт от горивото, използвано в Брешия. Вносителите твърдят, че се използват 
несортирани отпадъци, което създава технически проблеми, но операторите отрекоха 
подобни твърдения. За съжаление членовете на делегацията не можаха нито да 
потвърдят, нито да отхвърлят тези твърдения. Беше разгледан основният район на 
съхраняване на отпадъците, където тонове свободно разхвърляни, очевидно битови, 
отпадъци се вдигат с кран и се внасят в инсталацията за изгаряне. 

Що се отнася до емисиите, делегацията беше информирана, че те са под постоянен 
мониторинг и в двете купчини, като резултатите от мониторинга са достъпни за 
обществеността чрез уебсайта на предприятието. Отчетените до този момент стойности 
са в безопасни граници. Вносителите на петициите твърдят, че стойностите на 
праховите частици (ПЧ10) са надвишавали допустимите законови стойности. Но няма 
доказателства, че емисиите от инсталацията са фактор, който допринася за това. Един 
важен и все още нерешен въпрос е свързан с това как се обезврежда пепелта от 
инсталацията за изгаряне. Ръководителите на инсталацията заявиха, че тя се изнася на 
специален обект в Германия, а други заявиха, че се изхвърля на депото в 
Terzignio/SARI. Членовете на делегацията не наблюдаваха изгаряне на Ecobails като 
такова и не получиха точна информация относно същинското съдържание на Ecobails.

Делегацията подчерта, че функционирането на инсталациите за изгаряне не би трябвало 
да се възприема като решение за обезвреждането на отпадъците в дългосрочен план, а 
като част от интегриран цикъл на управление на отпадъците, в който въпросната 
инсталация следва да бъде все по-рядко използвана част, тъй като намаляването и 
преработването на отпадъците са приоритет.

Среща с вносителите на петиции

Приблизително около 60 вносители на петиции и членове на пресата се събраха, за да 
се срещнат с делегацията в края на първия ден. Може би най-шокиращото впечатление 
от разговорите с вносителите на петициите беше, че делегацията почувства тяхното
чувство на пълно безсилие, на тотална липса на комуникация между гражданите и 
органите, на липсата на демокрация. Те говориха за хидроложките и геоложките 
рискове, свързани с обектите, където са направени депата (Chiaiano), за оскверняване 
на националните паркове (Terzigno, Serre), за физическото и психологическо насилие, 
упражнявано от армията (кметът на Marano), за високите равнища на замърсяване и 
рискове за здравето, доказани от статистиките, за неспособността или липсата на воля 
от страна на италианските институции на всички нива да намерят дългосрочно решение 
или да чуят алтернативни предложения, направени от гражданите. 

Среща с експерти

Президентът на провинция Беневенто Aniello Cimitile беше домакин на среща с 
геолози, еколози, здравни експерти и социолози в Беневенто, което даде на делегацията 
възможност да чуят научните факти.
Геолозите изложиха сеизмичните и хидроложките рискове. По-специално, според тях 
съществуват сериозни потенциални рискове в депото в Terzigno в случай на сеизмична 
активност, тъй като има вероятност от големи изтичания със сериозни последствия за 
жителите и водните обекти в долината под хълма.
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Здравните експерти говориха за данните за повишената смъртност, макар че 
съществува известно съмнение относно статистическата сигурност на данните.
Еколозите говориха за общата ситуация. Един от тях подчерта проблема с големия 
приток на токсични отпадъци в Кампания, които впоследствие се изхвърлят, в по-
голямата си част незаконно и неконтролирано. Друг говори за необходимостта от 
гражданско образование и намаляване на обема на отпадъците.
Социологът представи своето изследване върху демокрацията на участието, в което 
стига до заключението, че в това отношение съществува огромна празнина.

Среща с органите на провинцията

Президентите на петте провинции, от които се състои регион Кампания, изложиха 
своите планове, след като отново са поели отговорността за управлението на 
отпадъците.

Неапол, представляван от Giuseppe Caliendo: Сключен е договор с местно предприятие 
за управление на всички отпадъци в провинция Неапол. Въведена е система от стимули 
и наказания с цел да се ангажират общините и гражданите в общо усилие за намаляване 
на обема и увеличаване на преработването на отпадъците. Процентите между 
отделните общини се различават значително и са отразени в цената, която се таксува за 
тон отпадъци (60-120 евро за тон). В тази посока са концентрирани много усилия и е 
необходимо ясно послание към гражданите. Необходимо е изграждането на инсталации 
за органични отпадъци и преработка на стъклени, метални, пластмасови и хартиени 
отпадъци надолу по течението. Неапол следва да създаде по-голям капацитет за 
преработване на собствените си отпадъци, вместо да ги изнася в други провинции или в 
чужбина. Те са готови да координират усилията си с регионалния план в рамките на 
наличните ресурси.
Беневенто, представлявана от президента на провинцията Aniello Cimitile: По време на 
извънредното положение, от Беневенто неведнъж е поискана помощ от другите 
провинции, най-вече от Неапол. При управлението на извънредното положение от 
пълномощника са били отворени редица депа и обекти за временно съхранение на 
Ecobails в хидрологично нестабилни райони без консултации с населението или с 
органите, което при обикновени обстоятелства нямаше да се случи след извършване на 
проверка. Провинцията е възложила експертно проучване за очертаване на стратегия за 
управление на отпадъците за периода 2010–2012 г. Набляга се изцяло на намаляването 
и преработването на отпадъци, като процентът им е увеличен до 75%, следван от 
подходящо обработване на материалите, включително на непреработваеми материали. 
Според президента е необходима още една инсталация за изгаряне на отпадъци.
Касерта, представлявана от президента на провинцията Domenico Zinzi: Тъй като 
Касерта е най-бедният непосредствен съсед на Неапол, който приема голяма част от 
нейните отпадъци освен своите собствени, новата администрация се чувства 
изключително затруднена от предизвикателството да се справя с тежкото наследство от 
миналото, свързано с отпадъците, едновременно с изграждането на интегриран цикъл 
на управление на отпадъците. По-специално, новата администрация е болезнено наясно 
с липсата на финансиране за изпълнението на каквито и да е планове. Президентът 
предупреди, че ако до две години не бъдат постигнати резултати, съществува сериозен 
риск от ново извънредно положение.
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Авелино, представлявана от президента на провинцията Cosimo Sibilia: Тъй като 
провинцията е много по-малка (тя е отговорна за едва 7% от отпадъците в Кампания), 
положението там е много по-малко критично, отколкото в останалите провинции. На 
своята територия тя има две депа − Ariano Irpino, което е затворено и се очаква да бъде 
почистено, и Savignano Irpino, за което е предвидено да функционира още три години 
преди да бъде затворено. Процентът на преработване в Авелино е достигнал 31%. В 
провинцията очакват регионалния план за промишлените и специални отпадъци.
Салерно, представлявана от делегата по въпросите на околната среда Giovanni Romano: 
Според него основният проблем е количеството произвеждани отпадъци и той настоява 
опаковъчната промишленост да поеме своята отговорност. Планираното във Valle della 
Masseria депо няма да бъде отворено, тъй като е поискано изменение на закона. 
Предвидено е изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци в Салерно. В 
ретроспекция, изграждането на депото Macchia Soprano се счита за грешка. Поискана е 
финансова помощ за почистването на депата Macchia Soprano и Basso dell'Olmo. Той 
призна, че тревогите на вносителите на петиците са оправдани, но не са били 
подкрепени от никакви доказателства за съществуването на риск. Също както във 
всички други провинции, финансирането за осъществяване на амбициозни планове се 
счита за сериозно препятствие. Общините са тежко засегнати от финансовата криза. 
Както и колегите му, той се страхува, че ако не се реализират конкретни резултати, 
след няколко години може да има ново извънредно положение. Поискано е 
финансиране от централното правителство.

Всички представители на провинциите отправиха призив към делегацията да получат 
средствата и ресурсите, необходими за преодоляване на кризата и постигане на 
устойчива система за управление на отпадъците.  

Агенцията за защита на околната среда в Кампания ARPAC представи отчет на своята 
дейност по мониторинг на качеството на въздуха и водата в близост до обектите на 
управление на отпадъците. В провинция Салерно са извършени 35 проверки. Като цяло 
измерванията не са показали равнища, превишаващи пределно допустимите стойности 
в района на Неапол, по-специално по отношение на ПЧ10, които са от особена тревога 
за вносителите на петициите.

Среща с президента на регион Кампания Stefano Caldoro

Президентът беше поел управлението едва няколко седмици по-рано и все още не беше 
завършил формирането на правителството си. Той предложи да бъде насрочена нова 
среща с министъра на околната среда, когато бъде назначен. Той потвърди, че въпросът 
с управлението на отпадъците е един от основните му приоритети и се надява на тясно 
сътрудничество с институциите на ЕС и с модели на добри практики, за да бъде 
разработена и модернизирана интегрирана програма за управление на отпадъците. Той 
призна, че в депата са попаднали токсични отпадъци – въпрос, който следва да се 
разгледа възможно най-бързо. Преди всичко, той осъзнава, че са необходими сериозни 
усилия, за да се изгради отново диалогът и доверието между гражданите и 
правителството. Той желае да предаде съобщение за поддържане на дух на 
сътрудничество.
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Обобщение, заключения и препоръки: от управление на кризата към управление 
на отпадъците

Произходът на кризата с отпадъците в Кампания и причините за нея са изключително 
сложни, както показва настоящия доклад. Достатъчно е да се спомене, че 
последователни национални правителства с различна политическа окраска и 
пълномощниците им не са успели да разрешат този дълбоко вкоренен проблем, който 
се отразява върху здравето и благосъстоянието на стотици местни граждани, въпреки 
че са похарчени значителни средства от публичните фондове. На този етап не изглежда 
удачно да се разпределя вината за това. По-важно е да се гледа напред, като се извлекат 
някои важни поуки от неуспеха на предишните политики. С назначаването на ново 
регионално правителство в Кампания, официалното отменяне на извънредното 
положение и решението на Съда на Европейския съюз се представя възможност всички 
заинтересовани страни да се обединят в търсене на решение, което да открие пътя за 
интегриран цикъл на управление на отпадъците, съответстващ на изискванията. 

АГЗ на практика е изпълнила мисията си като е намалила напрежението, давайки на 
регионалните органи приблизително три години автономия по отношение на 
капацитета на депата и на функционирането на една инсталация за изгаряне на 
отпадъци. Някои от решенията, които са взети по време на нейното ръководство, най-
вече по отношение на местоположението на депата, са взети набързо, без съответните 
консултации и често са били необмислени. Това има своите последствия. Нека не се 
заблуждаваме, кризата с отпадъците в Кампания не е приключила. Тя е потисната, но с 
голям риск да избухне отново. Освен това много от депата са в частни ръце и органите 
имат много малко контрол и знание относно това какво се случва в тях и как се 
управляват.

Настоящият цикъл на управление на отпадъците разчита изключително на депониране 
и изгаряне. Макар и на други места в ЕС да се използват депа и инсталации за изгаряне 
на отпадъци (да не говорим и за инсталациите за метанизация), те не трябва да се 
разглеждат като решението за управлението на отпадъци. Те са, или поне следва да 
бъдат, интегрирана част от ефективна координирана програма за управление на 
отпадъците. Необходимо е много активно усилие за намаляване на обема на отпадъците 
и накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и 
преработването на отпадъците чрез осигуряване на подходяща инфраструктура. Следва 
да се подчертае значението на оползотворяването на органичните отпадъци, особено в 
този силно селскостопански регион – елемент, който изглежда е получил малко 
внимание до този момент. 

Изключително важно е органите да възстановят диалога с гражданите като 
демонстрират прозрачност и откритост и по този начин спечелят доверието на 
населението. По същия начин населението следва да оказва сътрудничество на 
органите като демонстрира гражданска отговорност и поведение във всекидневните си 
навици, свързани с отпадъците, полагайки усилия да генерира по-малко отпадъци и да 
ги изхвърля по подходящ начин. 

Въз основа на наблюденията на членовете на делегацията стана ясно, че е необходимо 
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да се вземат редица важни и неотложни решения, които в същото време ще 
представляват важен знак за промяна на подхода.

1. Депото в Terzigno се намира в национален парк, обявен от ЮНЕСКО за 
културно и природно наследство. В момента това депо не отговаря на 
изискванията на Директивата относно депонирането на отпадъци, по-специално 
член 11 относно процедури по приемане на отпадъците, както и на Директивата 
за местообитанията. Въпреки че инфраструктурата на обекта е изградена 
неотдавна, съществуват редица сериозни и очевидни недостатъци, които 
включват геоложки фактори. Непосредствената заплаха от разширяването на 
съществуващия обект SARI и отварянето на планирания втори обект Vitiello в 
периметъра на националния парк при тези обстоятелства е неприемлива и следва 
неотложно да бъдат намерени подходящи алтернативи, които да отговарят на 
критериите, определени в законодателството на ЕС.1

2. Огромните количества Ecobails, натрупани на купчини, особено в депото в 
Taverna del Ré, са приоритет за отстраняване и обезвреждане, след подходяща 
оценка на точното им съдържание. На този етап инсталацията за изгаряне на 
отпадъци е единственото практично средство и районът ще трябва да бъде 
подходящо рехабилитиран. 

3. Следва да се обърне спешно внимание на откритото и незаконно изхвърляне на 
смесени и неидентифицирани отпадъци в близост до обекта във Ferandelle, 
видяно по време на мисията, като то следва да бъде подложено на строги 
проверки за управление на отпадъците. Следва да се даде обяснение за 
неизползването на обекта, предвиден за приемане на органични отпадъци и, ако 
отговаря на критериите на Директивата относно управлението на отпадъци, той 
следва да бъде пуснат в експлоатация.

Препоръки:

Интегриран план за управление на отпадъците:  „Насоките за управление на градските 
отпадъци 2010–2013 г.” следва да бъдат преработени в конкретен и подробен план за 
действие с краткосрочни и дългосрочни цели, за да е в съответствие най-вече с членове 
4 и 5 от Директива 2006/12/ЕО. Планът следва да включва основни параметри за 
измерване на напредъка и ясно да определя отговорностите за изпълнение и отделените 
ресурси. Следва да се въведе количествена и прозрачна система за събиране на данни. 
По този въпрос следва да се вземе предвид решението на Съда от 4 март 2010 г.  Освен 
това одобрението от ГД „Околна среда” на такъв план за действие е едно от условията 
за освобождаване от Европейската комисия на замразените средства в размер на 135 
милиона евро.  Планът за управление на отпадъците следва да включва почистване на 
замърсените райони, както и осигуряване на обучение, информация и помощни 
средства за местните органи и оператори. Той следва да съответства и допълва 

                                               
1  Приложение 1 към Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъците изисква органите да 
вземат предвид геоложките и хидрогеоложките условия на района, както и други критерии като риска от 
свличане на почвата, наличието на защитени природни зони и т.н.  
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националната стратегия за отпадъците (задължение съгласно Директивата относно 
депонирането на отпадъци, член 5) и другите региони следва да са подготвени да 
адаптират своите собствени планове за управление на отпадъците, така че да се 
съобразят със спешните нужди на Кампания. Твърде дълго Кампания е получавала 
промишлените и битови отпадъци от други региони, за чието управление регионът не е 
бил подготвен. По време на кризата с отпадъците, този фактор е бил утежняващ.

Демократична легитимност: В съответствие с Директива 2003/35/ЕО, по-специално 
член 2 „Участие на обществеността във връзка с планове и програми”, следва да се 
изгради отново диалогът между гражданите и органите и между различните нива на
управление. На гражданите трябва да бъде позволено да участват и те трябва да бъдат 
чути, доверието следва да се изгради отново. Военното наблюдение е противопоказно 
на прозрачността и на всяко разумно възприемане на нормална ситуация. Въпреки това 
присъствието на въоръжени сили е резултат от политическо решение и делегацията 
получи много активно съдействие от военните служители. Съгласно Орхуската 
конвенция, гражданите имат право да бъдат информирани за ситуацията на собствената 
им територия. Органите са задължени да осигурят информация и да мотивират 
гражданите да изградят отговорно отношение и поведение. Официалното отменяне на 
управлението на извънредното положение от пълномощниците следва да бъде 
приложено напълно. То представлява основен критерий за освобождаване на 
замразените средства на Общността.

Ресурси:  Италианските национални и регионални органи следва да отделят подходящ 
бюджет. Те следва да предвидят финансирането на целия цикъл, структура и операции, 
свързани с управлението на отпадъците. Необходимата инфраструктура е важна и 
скъпа. Тя включва инсталации за преработване и подходяща мрежа от площадки за 
отпадъци, на които гражданите да носят отпадъци, различни от тези, събирани по 
модела от врата на врата, и най-вече вече съществуващите инсталации за разделяне на 
отпадъците в отпадъци за гориво и органични остатъци. Необходима е точна пътна 
карта, която да обяснява условията и да съдържа график на изпълнение, за да може ЕС 
да освободи финансовата си помощ. Но замразените средства следва да се използват, за 
да дадат начало на процеса, при условие че Италия демонстрира реални усилия и 
амбиции за спазване на законодателството на ЕС. Замразените от Комисията средства 
са в размер на 135 милиона евро за финансовия период 2007–2013 г. и още 10,5 
милиона евро от финансовия период 2000–2006 г., които бяха предмет на процедура за 
нарушение, по която Съдът се произнесе на 4 март 2010 г.  

Изпълнение:  Изпълнението на плана за управление на отпадъците и спазването на 
йерархията в цикъла на управление на отпадъците е в основата на успеха. Следва да се 
даде приоритет на предотвратяването, намаляването, повторното използване и 
преработването на отпадъци, както и на организирането на разделно събиране на 
отпадъци в съответствие с Директива 2006/12/ЕО, член 3, по-специално буква б) (i). 
Системата за поощряване на доброто поведение и наказание за неспазване на правилата 
следва да бъде засилена и да бъдат предприети мерки, за да не се позволява 
изхвърлянето на отпадъци извън официалната и организираната верига. Няколко 
вносители на петиции обясниха, че в случаите на разделно събиране на отпадъци, след 
събирането им, те се изхвърлят в едни и същи депа. Това е абсолютно недопустимо и 
следва да бъде преустановено незабавно.  Освен това, в момента е много по-изгодно за 
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общините и провинциите да изпращат отпадъците на депа (90 евро на тон), отколкото 
да ги разделят (200 евро на тон). Регионалното правителство трябва да следва подхода 
на нулева толерантност, за да постигне решителното скъсване с миналото и да изгради 
организация, отговаряща на степента на амбициозност на плана. Управлението на 
отпадъци не е свързано единствено със събирането на отпадъци, но и с политики, 
водещи до тяхното намаляване. Следва възможно най-бързо да се създаде структурен 
диалог с опаковъчната промишленост, както и с дистрибуторите и с местните магазини, 
който следва да бъде неразделна част от плана. 

Наследство от миналото: Инсталацията за изгаряне на отпадъци в Acerra е изградена 
без да се дава достъп до информация на гражданите и местната общност относно 
спазването на съществуващите правила за оценка на въздействието върху околната 
среда. Все още има значителни съмнения относно характеристиките на отпадъците, 
които се изгарят в нея, и възможните остатъци от токсични вещества, които остават под
формата на пепел или кал.1   Обезвреждането на „мумифицираните” Ecobails с 
подходяща технология следва да бъде включено в плана за управление на отпадъците. 
Следва да се използват само официално признати депа, съответстващи на Директивата 
относно депонирането на отпадъци на ЕС. Тяхното местоположение следва да бъде 
ясно посочено. Всички останали обекти следва да бъдат спрени и обявени за незаконни. 
Наказанията за неконтролирано изхвърляне на отпадъци следва да бъдат направени 
много по-строги, за да действат като възпиращ фактор. 

Промишлени и специални отпадъци:  Тъй като само една петиция се отнася за 
управлението на промишлени, токсични и специални отпадъци, комисията по петиции 
не се е съсредоточила върху тези теми по време на мисията или в доклада. Но 
управлението на промишлени отпадъци, които могат да бъдат по-вредни и токсични от 
битовите отпадъци, следва да съответства напълно на Директивата за КПКЗ 
(Директивата Seveso), която в момента се преразглежда. Органите следва да установят 
строг контрол върху третирането на тези специални типове отпадъци независимо от 
произхода им и следва да се изградят специално определени обекти, които отговарят на 
разпоредбите на директивите на ЕС. Следва да се изградят подходящи инфраструктури 
за промишлени, специални и токсични отпадъци. 

Създаването и прилагането на последователен цикъл на управление на отпадъците е 
отговорност на италианските органи. Но комисията по петиции призовава 
Европейската комисия да следи зорко и да подкрепя Италия в подновените й усилия за 
спазване на законодателството на ЕС. Комисията по петиции иска да бъде 
информирана за отговорите, представени от Италия. Националните, регионалните и 
местните органи могат да се включат в двустранен или многостранен обмен и процеси 
на подкрепа, учейки се от съществуващите на други места добри практики. Комисията 
по петиции е готова и разполага с ресурсите, за да вземе активно участие в този процес 
и се ангажира да следи развитието отблизо и да се върне в региона в края на 2011 г. или 
в началото на 2012 г.

                                               
1 Комисията по петиции е взела предвид противоречивите данни по този параграф, представени от 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa и Fibe spa. Документите са на разположение в секретариата.
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Делегацията би желала да благодари на домакините си за тяхната подкрепа по време на 
мисията и приветства перспективата за продължаващ открит диалог в бъдеще.

П.П.: На 22 юни 2010 г. делегацията и членовете ex-officio се срещнаха с Giovanni 
Romano, член на градския съвет, отговарящ за околната среда и управлението на 
отпадъците в Кампания. Той направи обширно изложение, като представи 
подробности, свързани с предложената нова стратегия за управление на отпадъците. 
Той изрази готовността на органите да работят с комисията по петиции, за да 
гарантират пълното спазване на европейските директиви при прилагането на 
политиката на управление на отпадъците в региона.  Той поиска подкрепата на 
комисията за освобождаване на финансирането, замразено от Европейската комисия 
съгласно определените условия.1

                                               
1 Секретариатът разполага с по-подробна бележа за срещата, която може да бъде предоставена при 
поискване.


