
DT\924210BG.doc PE502.277v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.1.2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно проучвателната мисия в Италия от 29 до 31 октомври 2012 г. 
относно управлението на отпадъците в Лацио и Кампания (проект)

Комисия по петиции

Докладчик: Judith A. Merkies (S&D, Нидерландия)
Margrete Auken (Зелени/EFA, Дания)

Erminia Mazzoni (EPP, Италия, председател на комисията по петиции, 
ex-officio)
Roberta Angelilli (EPP) (член по право)
Alfredo Antoniozzi (EPP) (член по право)
Clemente Mastella (EPP) (член по право)
Roberto Gualtieri (S&D) (член по право)
Guido Milana (S&D) (член по право)
David-Maria Sassoli (S&D) (член по право)
Niccolò Rinaldi (ALDE) (член по право)



PE502.277v01-00 2/20 DT\924210BG.doc

BG

Въведение:

Решението на комисията по петиции да посети Италия в този момент, за да проучи 
допълнително проблемите, свързани с управлението на отпадъците, първоначално беше 
мотивирано от нарастващата загриженост, изразена от вносители на петиции от 
регионите Лацио и Кампания, въпреки че на членовете на комисията е известно, че 
други части на Италия също са засегнати от неспособността на политическите органи 
да изпълнят своите правни задължения по отношение на управлението на отпадъците и 
използването на съоръжения за депониране. Комисията посети Кампания по-рано през 
април 2010 г .  и представи пълен доклад за своето посещение.1 В Брюксел бяха 
проведени редица допълнителни обсъждания с участието на регионалните органи на 
Кампания и вносители на петиции. Оттогава Европейският парламент прие специална 
резолюция относно посещението в Кампания, а също и доклад по собствена 
инициатива относно управлението на отпадъците в рамките на ЕС.2

Седмица преди осъществяването на тази мисия Европейската комисия взе решение да 
върне случая на Италия за преразглеждане в Съда на Европейския съюз, с оглед да й се 
наложат глоби поради това, че италианските органи не са изпълнили предишното 
решение на Съда на ЕС от април 2007 г. относно неспазване на Директивата относно 
депонирането на отпадъци (99/31/EО). Комисията установи около 255 депа за отпадъци, 
16 от които съдържат опасни отпадъци, които следва да бъдат почистени. Освен това 
Комисията отбеляза също, че не е установен ефективен мониторинг, за да се 
предотврати по-нататъшно създаване на незаконни депа за отпадъци.

Действително за много италиански граждани е очевидно, че в продължение на 
десетилетия е налице ендемично несправяне с проблемите във връзка с управлението 
на отпадъци в Италия. Това несправяне е оказало изключително отрицателно и вредно 
въздействие върху здравето на населението, живеещо в близост до големите 
съоръжения за обработване на отпадъци, както и върху природната среда, която е 
засегната от токсично замърсяване, по-специално на подпочвените води.

Също така е очевидно, че има дълбоки структурни недостатъци в самата италианска 
политическа система, което отчасти изглежда обяснява неефективността на 
управлението на отпадъците като цяло и липсата на съгласуваност при вземането на 
решения относно ефективното прилагане на политиката по отношение на отпадъците, 
където такава политика съществува. Както бе констатирано от членовете на 
делегацията, очевидна е липсата на яснота по отношение на отговорността за 
решенията — например относно създаването на съоръжения за депониране — между 
политическите структури на регионално и провинциално равнище.

Този системен неуспех е довел от своя страна до приемането на законодателство 
относно извънредните ситуации (тъй като нещата са започнали да излизат все повече 
извън контрол) и до назначаването на бивши префекти като специални комисари с 
                                               
1 Работен документ относно проучвателната мисия в Кампания, 28—30 април 2010 г. DT/833560.
2 Резолюция относно кризата с отпадъците в Кампания RC/855622 от януари 2011 г. и доклад относно 
прилагането на Директивата относно управлението на отпадъците, докладчик C. Iturgaiz, октомври 
2011 г.
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невъзможен мандат за налагане на решения, които — в момента това изглежда е ясно 
— не успяват да издържат контрола по отношение на много от разпоредбите на правото 
на ЕС.

Налагането на решения на местните общности при подобни обстоятелства, без да бъде 
отделено необходимото внимание или да бъдат проведени подходящи консултации, е 
влошило в много по-голяма степен вече сериозната ситуация. Решимостта на 
настоящото национално правителство да реорганизира политическите структури, за да 
се справи с този основен и неразрешим досега проблем, следва да бъде горещо 
приветствана при тези обстоятелства.

Структурните слабости и лошото несъгласувано управление през годините са улеснили 
навлизането на организираната престъпност в рамките на потенциално доходоносната 
област на управлението на отпадъците. Действително много хора обвиняват „мафията“, 
че е утежнила свързаната с отпадъците криза, за да се възползва в по-голяма степен от 
пагубните последици, които тя оказва върху местните общности, което води до 
ситуации, в които общините биват подлагани на шантаж и изнудване. Италианският 
парламент е създал специална комисия именно с цел да разгледа по-подробно този 
въпрос и досега тя е публикувала няколко доклада.1

Един допълнителен основен проблем, който трябва да бъде разрешен ефективно, засяга 
разпределянето на финансовите ресурси, предназначени за управление на отпадъците. 
Това е изключително важно за установяването на ефективен и функциониращ цикъл за 
управление на отпадъците, което е задължително условие за тяхното намаляване. 
Италия трябва да гарантира както предотвратяването на произвеждането на отпадъци, 
така и значителното им намаляване, а когато се произвеждат отпадъци, те да са 
подходящо сортирани, а когато са сортирани, да са подходящо преработени, 
оползотворени или обезвредени по възможно най-благоприятен за околната среда 
начин, като депата за отпадъци и инсталациите за изгаряне се използват единствено при 
крайна необходимост. 2

В продължение на много години италианските органи не са инвестирали достатъчно в 
управлението на отпадъците и много често са били загрижени по-скоро за намирането 
на краткосрочни решения на най-ниска цена, отколкото за предвиждането на устойчиви 
политики по отношение на отпадъците и гарантиране на осигуряването на подходящи, 
правилно наблюдавани и администрирани инвестиции. Това е също така една от 
основните причини за увеличаването на броя на депата за отпадъци, много от които са 
незаконни, както и за липсата на друг алтернативен вариант за обезвреждане на 
отпадъците.

Понастоящем е повече от ясно, че тези така наречени евтини варианти сами по себе си 
са предизвикали много големи разходи за общността в средносрочен и дългосрочен 
                                               
1 Парламентарната комисия за разследване на незаконни дейности, свързани с цикъла за управление на 
отпадъците. 
2 Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците — Директива относно управлението на отпадъците. 
Директивата установява правна рамка за третиране на отпадъци в рамките на ЕС, която държавите 
членки са длъжни да прилагат. Тя цели опазването на околната среда и човешкото здраве чрез 
предотвратяване на вредните въздействия от създаването и управлението на отпадъците.
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план, включително разходите по отношение на влошаването на здравето. Структурните 
фондове от ЕС е можело и е трябвало да се използват по-ефективно за тази цел и както 
националните, така и регионалните и провинциалните органи е трябвало да осигурят 
по-добро управление на битовите и промишлените отпадъци, а също така да му дадат 
по-голям приоритет. Независимо от това наистина е окуражаващо да се отбележи, че —
след като са били понесени толкова сериозни последици от лошото управление на 
отпадъците — са последвали политически промени и големи градове като Неапол най-
сетне започват да разработват планове за управление на отпадъците, които са достойни 
да се назоват така. Те следва да имат достъп до необходимото финансиране, 
включително финансиране от ЕС, което ще им помогне да осъществят напълно 
подобни планове и проекти.

Както при предишното посещение, така и по време на настоящото посещение 
членовете бяха много добре осведомени за липсата на комуникация между 
гражданското общество — местните общности и доброволческите сдружения, които са 
възникнали поради кризата с отпадъците и тяхната основателна загриженост — и 
политическите органи. Наистина много често липсата на редовен и конструктивен 
диалог наред с недостатъчното взаимно уважение също води до предприемане на по-
конфликтни действия, което допълнително подкопава общественото доверие и вярата 
на обществото в способността на избраните политици да намерят решение на острата 
загриженост, отнесена до Европейския парламент от толкова много вносители на 
петиции. Почти без изключение вносителите на петиции имат сериозен и важен 
принос, ако отговорните органи могат да осъзнаят това.

Посещението

Целта на посещението беше всички заинтересовани страни да се включат в 
допълнителни обсъждания, за да се изготвят препоръки, които впоследствие могат да 
бъдат използвани в отговор на загрижеността на вносителите на петиции. В рамките на 
период от три дни членовете на делегацията успяха да проведат срещи в Рим с 
министъра на околната среда г-н Корадо Клини и с висши длъжностни лица от 
министерството, със специалния комисар за управление на отпадъците в провинция 
Рим г-н Гофредо Сотиле, с регионални, провинциални и общински представители, 
които отговарят по въпросите, свързани с отпадъците, както и с председателя, г-
н Гаетано Пекорела, и с членове на двукамарната комисия на италианския парламент, 
която се занимава с мафията и връзката ѝ с кризата с отпадъците; в Неапол с г-
н Джовани Романо, регионален министър на околната среда за Кампания, с г-н Луиджи 
ди Магистрис, кмет на Неапол, както и с представител на управата на провинция 
Неапол. Членовете на комисията осъществиха редица посещения на обекти в Лацио и 
се срещнаха буквално със стотици вносители на петиции и с местни общности както в 
Лацио, така и Неапол.

Рим
След провеждане на предварителни обсъждания с някои от вносителите на петиции, 
състояли се след пристигането им в Рим в началото на мисията, първият ден бе 
посветен на посещение на съществуващо депо за отпадъци и съоръжения за 
обработване на отпадъци в Малагрота и на потенциални зони за бъдещи депа в регион 
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Лацио в Монти дел'Ортачо и Риано, които бяха енергично оспорени от вносителите на 
петиции. 

Депото за отпадъци в Малагрота е едно от най-големите в Европа и е трябвало да бъде 
затворено. Сега е планирано то да бъде затворено през април 2013 г., въпреки че се 
счита, че почистването на обекта ще отнеме около пет години. Депото приема 
необработен отпадъци, включително болнични отпадъци, и по-рано е било предмет на 
две подробни обсъждания в комисията, а в момента също така е повод за процедура за 
нарушение, започната от Европейската комисия за нарушение на член 6а от 
Директивата относно депонирането на отпадъци. Вносителите на петиции поставят под 
въпрос изключително лошата поддръжка на обекта, постоянното замърсяване на 
въздуха с прахови частици и разпръснат боклук, неприятните миризми и замърсяването 
на подпочвените води. В много отношения то е въплъщение на всичко, което не 
функционира, както би следвало да функционира при правилно прилагана система за 
управление на отпадъците. Местните жилищни райони, които са в непосредствена 
близост до мястото, са много силно засегнати и са изразени конкретни опасения за 
въздействието върху здравето на местното население, които са потвърдени от 
епидемиологични проучвания, проведени от независими експерти. Вносителите на 
петиции разказват за хиляди чайки, които живеят на обекта и който разпространяват 
мръсотия и болести в целия район като извличат отворени торби с боклук и допринасят 
за създаване на усещане на безнадеждност сред местната общност, че са изоставени от 
органите.

Делегацията направи кратка обиколка на съоръженията на обекта заедно със 
собственика г-н Марко Черони и служители от персонала на неговото дружество. 
Делегацията не посети самия обект или периметъра на зоната, въпреки че наблюдава 
пристигането на отпадъците и предварителното обработване. Отпадъците не бяха 
сортирани, макар че от разстояние не беше възможно да се види точното им естество.1

Във Вал Галериа делегацията участва в среща с широката общественост, организирана 
с участието на местните органи от XV избирателен район на Рим. Над триста души се 
събраха в сградата на общината, за да изразят своята загриженост пред членовете на 
делегацията, а няколко души предоставиха подробности за въздействието на 
катастрофалната ситуация относно проблемите с депата за отпадъци в областта и 
заплахата за тяхното здраве, на която са изложени постоянно. Членовете научиха как 
цялата област, която е била „дивно хубава“ със своите гори, полета и долини, е била 
опустошена и заразена от сметищата, където почвата, водата и естествените извори са 
замърсени, където пепел от инсталациите за изгаряне на отпадъци често покрива 
района и където са взети решения, засягащи живота на хората, без изобщо да се вземе 
предвид тяхното благополучие.

Липсата на управление на отпадъците и на съоръжения за преработване на отпадъците 
също беше подчертана от хората; всички отпадъци се заравят или изгарят. Те са 
единодушно против откриването на нови обекти в областта като този, предложен за 
Пиан дел'Олмо, и при последвалото посещение на обекта беше лесно да се разбере 
защо мястото се счита за толкова неподходящо. Въпреки това голяма част от дейността 

                                               
1 Собствениците на обекта предоставиха подробна документация, която членовете могат да разгледат.
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вече е започнала — по напълно незаконен начин — и към съдилищата е било отправено 
искане да се намесят, за да се спре процеса. Беше посочено наличието на токсични 
вещества, които са били заровени в незаконни депа за отпадъци в областта, за което са 
използвани стари кариери. Атмосферата беше напрегната. Областта е била дом за 
мигриращите птици, но те вече са изчезнали и селското стопанство е унищожено от 
отровената почва.

Всички запазиха мълчание, за да отдадат почит към Мария Грация Канути, която е 
организирала първата петиция до Европейския парламент (273-10) относно проблемите 
с отпадъците от Малагрота и която е починала наскоро преди пристигането на 
делегацията.

Членовете на делегацията посетиха обектите в Монте дел'Ортачо, Риана и Пиан 
дел'Олмо (1172-12 и 771-12) и изразиха свето собствено несъгласие с избора на тези 
места за депа за отпадъци, тъй като не е направена обективна оценка на въздействието 
върху околната среда и не е взето предвид съвкупното въздействие на всякакви нови 
предложения върху тази вече прекомерно използвана област. Опозицията на местните 
общности е била изразена, но очевидно не е взета предвид при използваните така 
наречени процедури за извънредни ситуации.

Вече се бе стъмнило, когато делегацията пристигна в завода за механично-биологично 
третиране на общински градски отпадъци A.M.A във Виа Салариа, който в момента 
функционира 312 дни в годината и приема по 700 тона на ден. (1203-12). Членовете на 
делегацията бяха изключително подробно информирани от ръководството, като 
вносителите на петиции също участваха и направиха опознавателна обиколка на 
съоръженията на завода, които са обширни и очевидно в добро състояние. 
(Вносителите на петициите отбелязаха, че това не е показателна ситуация, тъй както 
неприятните миризми и зловония, от които те се оплакват, не бяха толкова ясно 
изразени по време на посещението във въпросната хладна, влажна вечер.)
Ръководството на завода посочи, че в резултат на оплакванията на местни жители, 
подадени чрез панел за контакт, биофилтрите са били модернизирани и подобрени, за 
да се ограничи изпускането на вредни миризми. Обектът се проверява редовно; 
членовете на делегацията бяха информирани от екип независими оценители от 
институт „Марио Негри“, който изглежда има много добра репутация. 

Управителите на завода посочиха, че са готови да приемат посещение от допълнителен 
екип за проверка, определен от местните хора, но до този момент те не са представили 
предложение. Те също така се съгласиха, че поради много обективни причини — най-
вече близостта му до местните жилищни райони, училища и клиники, както и 
административни сгради — заводът се намира на напълно неподходящо място. Той е 
бил планиран преди 15 години с решение на региона, но е започнал да функционира 
едва преди две години и тяхната задача днес, както заяви ръководството, е да се 
справят по възможно най-добрия начин с реалността на ситуацията. Действително било 
е поискано официално преместване, но не е получен отговор.

Ръководството на завода подчерта, че са се опитали да направят всичко възможно, за да 
ограничат отрицателното въздействие на завода върху местните жители и хората, които 
работят в близост до него. В същото време бяха повдигнати съмнения относно 
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произхода на периодичните силни и остри миризми, отбелязани от вносителите на 
петиции, и членовете на делегацията бяха осведомени за съоръжение за пречистване на 
отпадъчни води, което също функционира недалеч, но за което нямаше време да бъде 
проучено допълнително. Учен от завода отбеляза, че химическите компоненти на 
общинските отпадъци варират много малко в различните дни и характеристиките като 
цяло са постоянни, което също оставя необясним въпроса защо в някои дни миризмата 
може да бъде толкова остра. Четири от петте общини, които използват завода, са 
положили също така усилия за разделяне на отпадъците: по време на посещението се 
прилагаше разделно събиране за 26 % от събираните отпадъци; до края на 2012 г. то 
следва да бъде 30 %, а до края на 2013 г. — 40 %, достигайки 65 % в края на текущия 
период на планиране.

Членовете на делегацията отбелязаха сложната ситуация и усилията, полагани от 
собствениците и управителите на завода, за да ограничат отрицателното въздействие на 
завода за механично-биологично третиране на отпадъци върху местното население. 
Членовете на делегацията отбелязаха също, че това е относително екологичен метод за 
обезвреждане на отпадъци, за разлика от изгарянето или депонирането; основният 
въпрос е, че мястото очевидно е неподходящо. Обърнато бе внимание на 
необходимостта да се провери за други възможни източници на миризми в района.

По-късно вечерта членовете на делегацията осъществиха обмен на мнения с 
представители на Legambiente по различни свързани с посещението въпроси относно 
управлението на отпадъците, които те искаха да сведат до вниманието на делегацията.

На следващия ден срещите с органите бяха проведени в Бюрото на Европейския 
парламент в Рим и те започнаха с обмен на мнения в присъствието на вносителите на 
петиции, и със специалния комисар за управление на отпадъците в областта на 
Лацио/Рим Гофредо Сотиле.

Той изрази надежда за подобряване на управлението на отпадъците в региона, за който 
отговаря, за по-добър избор на обекти за депа за отпадъци, по-добри оценки на 
въздействието и подобрено разделяне на отпадъците за намаляване на количествата 
отпадъци, както и повишено използване на заводи за механично-биологично третиране 
на отпадъци. Той също така направи следното изявление, което беше посрещнато с 
известна загриженост. Той каза, че „ако Малагрота трябва да се разшири“ от този 
момент нататък ще се занимава само с „обработени“ отпадъци, признавайки, че досега 
масивният обект наистина е приемал всички отпадъци, без да бъдат диференцирани. 
Той обяви също, че Монте дел'Ортачо ще бъде „временен обект“ в продължение на 
осемнадесет месеца, докато бъде избран друг терен. Г-н Сотиле беше запознат с 
възраженията, но очевидно не съзнаваше потенциалната незаконосъобразност на такова 
предложение съгласно европейското право.

Присъстващите членове на делегацията изразиха дълбоката си загриженост относно 
подобен очевидно катастрофален подход към управлението на отпадъците и пълната 
липса на загриженост за мониторинга на съоръжения за обработване на отпадъци, а 
също и по въпроса защо дружеството Colari, собственост на Марко Черони, както 
изглежда, получава всички договори за експлоатация на депа за отпадъци в региона. 
Той заяви, че „се надява“, че в Монте дел'Ортачо няма да постъпват неразделени 
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отпадъци, но че депото за отпадъци ще бъде отворено на 1 януари. Необработените 
отпадъци, допълни той, ще отидат в чужбина или в друг регион. Г-н Сотиле не успя да 
отговори на всички въпроси. Той обобщи, че е разгледал всички възможности и счита, 
че няма друга алтернатива: „Вие казвате „не“, аз казвам „да“ и с това приключва 
въпросът“, заключи той.

Членовете на делегацията обаче поставиха под въпрос използваните от него анализи, 
методи и избрани критерии, които той не беше в състояние да подкрепи на срещата, но 
които очевидно са използвани, за да се направи изборът, въз основа на който той е взел 
решенията.

Членовете на делегацията също така поставиха под въпрос степента, в която 
Директивата Севезо (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) е 
призната, и изразиха ясно своите критики към предприемането на такива действия, 
които са извън всякаква европейска законност. Бяха направени сравнения с практики в 
други региони, а специалният комисар беше запитан защо в Лацио не е научено нищо 
за опита, прилаган другаде. Членовете на делегацията отново изразиха своята 
загриженост относно използването на обекта Монте дел'Ортачо и настоятелно 
призоваха специалния комисар да обърне внимание на последиците от подобен избор 
от гледна точка на разходите, свързани с процедурата за нарушение.

Генералният секретар на Министерството на околната среда говори след това за 
наследените отпадъци в Лацио и отговорностите на различните равнища на управление 
в рамките на политиката по отношение на отпадъците — регионално, областно и 
общинско. Той говори също така за необходимостта от промяна на „историческия“ 
подход към въпроса и от основна промяна на съществуващите практики, в процеса на 
която отпадъците ще могат да се разглеждат като ресурс, а депата за отпадъци ще имат 
само остатъчна роля. Той посочи, че е била приета регионална програма за управление 
на отпадъците и че се провеждат предварителни проучвания, като се вземат предвид 
геоложките, хидроложките и архитектурните критерии. Той подчерта също, че сега се 
дава приоритет на разделянето на отпадъците и на разделното събиране.

Членовете на делегацията и вносителите на петиции приветстваха италианския 
министър на околната среда Корадо Клини, който направи встъпително изявление, 
преди да отговори на въпроси. Министърът заяви, че ролята на централното 
правителство не е да участва пряко в управлението на отпадъците, тъй като тази 
отговорност се споделя от регионите, провинциите и общините. Въпреки това, тъй като 
са налице редица случаи, в които децентрализираните органи не са успели да поемат 
отговорност за често трудния избор, който трябва да бъде направен, правителството е 
било длъжно да се намеси, за да се прилага по-съгласувана политика за управление на 
отпадъците. Това все още не е осъществено, тъй като времето от една година от 
встъпването в длъжност на правителството е твърде кратко, но той заяви, че се 
въвеждат редица механизми, включително преструктуриране на самото регионално и 
местно управление. Той призова за „отговорна солидарност“ между различните 
равнища на управление. Органите не могат да отхвърлят всичко, а след това да се 
оплакват, че вече нямат право на избор, добави той. Били са предприети извънредни 
мерки без ясни алтернативи, но в зависимост от съответните региони ситуацията е 
много различна и макар че някои региони са самостоятелни в управлението на битовите 
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отпадъци, други изнасят несортирани отпадъци в Холандия или другаде. Това не е 
правилна стратегия по отношение на отпадъците в средносрочен или дългосрочен план. 
Правителството е предложило стимули за насърчаване на намаляването на отпадъците 
и увеличаване на разделното събиране на отпадъци, а министърът на околната среда 
предложи възможността някои италиански региони с неизползван капацитет да бъдат 
задължени да поемат отпадъци от Лацио или Кампания.

В отговор на въпроси за дружеството Colari и неговия очевиден монопол в регион 
Лацио, министърът посочи, че това именно е резултат от системата, която е 
съществувала прекалено дълго време. Това винаги е бил най-евтиният вариант и той е 
съответствал на избора, направен от политическите органи по отношение на 
управлението на отпадъците, при който депата за отпадъци са се ползвали с привилегии 
пред правилната политика по отношение на отпадъците, която се съдържа в 
директивите на ЕС.

Министърът очерта своята амбиция управлението на отпадъците да стане една 
непорочна система, както в Милано, Болоня и Венеция. Той предупреди обаче, че не 
съществува пряк път без наличие на ясна политическа воля и че е трудно да се промени 
една система, която съществува от последната война насам. Той посочи, че хората не 
трябва повече да си прехвърлят отговорността, защото в противен случай Рим ще 
запълни с боклук. Той отбеляза, че разделното събиране и преработването на 
отпадъците не може да се извършва от правителството и армията — самите общности 
трябва да бъдат по-ангажирани.

Той призна, че понастоящем се обръща повече внимание на прилагането на 
законодателството по отношение на изхвърлянето на промишлени отпадъци, което 
остава много сериозен проблем. Той се позова на ситуацията в Кампания, която е 
възникнала поради продължилата десетилетия липса на управление и поради участието 
на силен престъпен елемент в изхвърлянето на токсични отпадъци, често внасяни от 
Северна Италия, и поради случаите на опасни пожари в замърсени незаконни сметища, 
които представляват особено сериозна заплаха за местните общности. Необходимо е да 
се предприемат по-твърди репресивни действия, за да се прекрати тази дейност, и също 
така е необходимо връщане към нормално управление по отношение на ролята на 
армията в района. Все пак е въведена нова програма и е започнало разделно събиране 
на отпадъците.

В отговор на въпроси относно преработването министърът посочи, че този отрасъл се 
развива в момента и има все по-голям капацитет да се справи с алуминия, пластмасата, 
петрола, батериите и т.н. Основният проблем остават необработените и несортираните 
битови отпадъци и други такива отпадъци като тези, произвеждани от болниците.

Той счита, че след много години в Неапол нещата се развиват в по-положителна 
посока, където започва почистването и възстановяването на замърсените райони и 
където се почистват местата за депониране на отпадъци. Той добави, че разделното 
събиране на отпадъци в Неапол също предлага доста добри перспективи, тъй като то 
започва да се развива. Въпреки това на регионално и провинциално равнище все още 
липсват много неща и всеки трябва да поеме своята отговорност, за да може ситуацията 
да се промени ефективно.
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След това членовете на делегацията имаха работен обяд с членове на двукамарната 
комисия на италианския парламент за разследване на връзки на мафията с програмите 
за отпадъците, чийто домакин бе председателят на комисията Гаетано Пекорела, където 
бяха информирани за липсата на ефективни санкции, които могат да действат като 
евентуална пречка за участие в престъпления, свързани с отпадъците. В своите 
доклади, особено относно регион Лацио (но също и предишните доклади относно 
Сицилия, Калабрия и Пулия) те са открили доказателства за заравяне на токсични и 
радиоактивни отпадъци и за незаконното им изхвърляне в морето.

Членовете на делегацията изразиха своята признателност за работата, която се 
извършва и зададоха въпроси относно степента на прозрачност при прилагането на 
политики по отношение на отпадъците, както и по отношение на установяването на 
слабости на различни административни и политически равнища в различни регионални 
ситуации, където „северът“ очевидно работи по-добре от „юга“. Заместник-
председателят на комисията Де Анджелис посочи, че в Лацио например те не са се 
сблъскали с толкова много престъпна дейност, а с една монополистична ситуация, 
която се е оказало трудно да бъде променена и която струва само половината от цената 
на необходимите алтернативи. Сенатор Коранела от Кампания счита, че присъствието 
на екомафията се използва често от някои като извинение за бездействие. Освен това 
той посочи проблема с развитието на капацитета на изгаряне. Друг член на комисията, 
Ди Тони, призова за по-голяма култура на прозрачност и за прекратяване на 
„диктатурата на депата за отпадъци“, както и за създаването на жизнеспособен и 
устойчив модел за събиране на отпадъци. 

Председателят заключи с думите, че престъпността е в състояние по-лесно да 
контролира територията, поради широкото разпространение на депата за отпадъци и 
поради това, което той определи като високи равнища на корупция в местната 
администрация. Той посочи, че не се изисква ефективност, ако е налице корупция и 
поради това е от съществено значение да се преразгледа гражданската и социалната 
организация на страната с цел справяне с проблема. Той заяви, че системата просто не 
работи, особено в южната част на страната, и че отпадъците следва по-скоро да се 
използват по-добре, отколкото да се разглеждат като постоянен проблем; той подчерта, 
че най-сетне държавата започва да постига напредък, но с изключителни трудности, и 
младите хора трябва да могат да си намерят работа поради своите собствени умения и 
усилия, а не поради своите „връзки“.

Следобедната сесия предостави на членовете на делегацията възможност за достъп до 
информация от длъжностните лица, които отговарят за опазването на околната среда и 
управлението на отпадъците на регион Лацио и провинция Рим.
Относно регион Лацио членовете бяха информирани, че е бил одобрен план за 
управление на отпадъците, по който са отпуснати 100 милиона евро за разделно 
събиране на отпадъци за периода 2012—2014 г., и който следва да бъде част от 
интегрирана система за управление, включваща по-добър мониторинг и нови 
инсталации за биомаса. Регионът е подписал „Пакт за Рим“, който все още не е влязъл в 
действие, насочен към определяне на списък с подходящи места за изхвърляне на 
отпадъци. Критериите за избор не бяха описани.
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Делегатът на провинцията посочи, че управлението на градските и битовите отпадъци е 
общинска отговорност, но откриването на депа за отпадъци следва да бъде отговорност 
на провинциалните органи, въпреки че в случая тя е била ограничена в рамките на 
региона. Провинцията подпомага някои общини около Малагрота и насърчава 
разделното събиране на отпадъци. Изготвен е също така по-конкретен план за 
намаляване на отпадъците. Изявлението му бе посрещнато с известен скептицизъм от 
присъстващите вносители на петиции.

Представител на столична община Рим отбеляза, че разделното събиране на отпадъци 
се е увеличило от 16 % на 26 % от 2008 г. насам и че в самия град няма депа за 
отпадъци. Има четири завода за механично-биологично третиране, като посетеният 
завод A.M.A е един от тях. Последва обмен на мнения относно завода за механично-
биологично третиране A.M.A и евентуалното му преместване, като се има предвид, че 
също така е налице желание заводът да увеличи своя капацитет за третиране, което се 
счита за неподходящо на настоящото място. Беше предоставена допълнителна 
информация, сочеща, че действително проблемът с вредните миризми от завода може 
всъщност да произхожда от съоръжението за пречистване на отпадъчни води ACEA, 
както беше посочено по-рано по време на посещението.

Никой от участниците не отговори на въпросите на членовете на делегацията относно 
обработката на жалби от граждани. Вместо това обаче членовете станаха свидетели на 
много разгорещен спор между различните органи във връзка с техните съответни 
отговорности за решенията относно депата за отпадъци, и по-специално депото в 
Монте дел'Ортачо, на което регион Лацио се е противопоставил, но провинцията го е 
включила в краткия списък, като всеки един полагаше енергични усилия да прехвърли 
отговорността на друг — онагледявайки точно проблема, който министърът спомена 
по-рано през деня. Доказателствата бяха красноречиви.

Накрая членовете на делегацията бяха приети от кмета на Палиано Маурицио Стурви, 
които е внесъл петиция до комисията (0998-12) относно предложението за създаване на 
завод за механично-биологично третиране на отпадъци в неговата община, в която той 
изразява опасения относно въздействието върху околната среда в местността, където 
вече има депо за отпадъци и друг завод за преработка на отпадъци в долината Сако. 
Той заяви, че ситуацията вече е лоша, а това ще влоши нещата още по-вече и той се 
пита защо красивата долина бива жертвана по този начин, тъй както кумулативното 
въздействие от всичко това оказва своето влияние върху местното население, което той 
представлява. Говори се също така за допълнително предприятие за компостиране. Той 
посочи, че нито комисарят, нито провинциалните или регионалните органи изглежда не 
са обърнали внимание на техните тревоги; гражданите, добави той, са много озадачени 
и възмутени от това, че биват третирани по този начин, като че ли тяхното мнение няма 
никакво значение. Членовете на делегацията се интересуваха дали плановете са били 
подложени на оценка на въздействието върху околната среда, като се има предвид 
очевидната кумулативна ситуация в областта.

На този етап не беше възможно да се изясни този въпрос и кметът беше помолен да 
предостави допълнителна информация, за да може въпросът да бъде проучен по-добре 
от комисията по петиции, която ще се обърне за съвет и към Европейската комисия.
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Неапол
На следващия ден членовете на делегацията започнаха поредица от срещи с вносители 
на петиции, които на среща с обществеността имаха възможност да обяснят пряко 
въпросите във връзка със своите непосредствени опасения. Не беше предвидено време 
за посещение на обекти в този случай, но членовете на делегацията имаха възможност 
да се срещнат с много от вносителите на петиции, с които се бяха срещнали по време 
на последната си проучвателна мисия през април 2010 г., когато бяха посетени редица 
места и беше поет ясен ангажимент от членовете на комисията, че ще се върнат, за да 
продължат първото си проучване. Тези срещи им позволиха да изпълнят това 
обещание.

Срещата обхвана серия от декларации на вносители на петиции и въпроси на членовете 
на делегацията относно основните проблеми, които вносителите на петиции желаят да 
бъдат разгледани; описаното по-долу представлява обобщение на техните опасения.

787-10 & 1270-11: Вносителят на петициите се позовава на депо за отпадъци във 
Феранделе, в провинция Казерта, където ситуацията сериозно се е влошила след 
предишното посещение на комисията. Отпадъците все още не са обработени или 
сортирани, а някои управители на обекта са били арестувани. Подпочвените води са 
сериозно замърсени от инфилтрат от обекта, който не е бил правилно запечатан, и са 
налице сериозни съмнения за това какво се е случило с около 43 милиона евро 
финансиране за подобряване на обекта. В инсталацията за изгаряне на отпадъци в 
Ачера отпадъците все още не се контролират правилно, като очевидно там се изгарят 
дори автомобилни гуми по системна дерогация от правилата, разрешена от 
продължаващата извънредна ситуация. Вносителят на петицията посочи, че въпреки 
ангажиментите по отношение на използването на предприятия за компостиране и 
„екологични острови“, нищо не се е променило в това отношение през последните две 
години. Изпратено е писмо с дата 18.02.2012 г. относно предприятие за компостиране, 
което е готово, но не функционира.

1166-10: В депото за отпадъци в Тердзиньо, разположено в националния парк 
„Везувий“, което беше посетено от делегацията преди и където имаше сериозни 
конфронтации през октомври 2010 г., положението също се е влошило още повече. Там 
продължават да бъдат изхвърляни промишлени и токсични отпадъци без никакъв 
видим контрол, а второто депо, известно като Cava Vitiello, вече е било използвано за 
незаконно изхвърляне на отпадъци, въпреки че все още не е официално одобрено. 
Местната общност все повече губи надежда, а инфилтратът в този район е оказал пряко 
въздействие върху водата, използвана в сектора на селското стопанство, и се изразява 
сериозна загриженост по отношение на възможното замърсяване на храните в резултат 
на това. Вносителите на петиции са загрижени, че обещанията за почистване на района 
са били заровени толкова дълбоко, колкото самите отпадъци.

1270-11: Вносителят на петицията е предоставил снимки на ситуацията във Феранделе 
и в Марудзела (препълнени в момента), където около 500 000 тона битови и други 
отпадъци са оставени на открито, което дава възможност вредни миризми, прах и други 
отпадъци да бъдат разпръснати на километри наоколо. Освен това отпадъците 
привличат животни, които се хранят с мърша, като например плъхове и милиони чайки. 
При това инфилтрат е причинил замърсяването на водните басейни, от които 
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животните пият вода и от които се напоява растящата тревата, което води до сериозни 
опасения, че сиренето mozzarella buffala също ще бъде замърсено, поради което ще 
стане неизползваемо, разбивайки живота и препитанието на много местни земеделски 
производители. Здравето на местното население е засегнато и има опасения за 
нарастване на броя на случаите на рак и сериозни бронхиални инфекции.

0347-08: Предоставяйки на членовете на делегацията допълнителна актуална 
информация за ситуацията с инсталацията за изгаряне на отпадъци в Ачера, вносителят 
на петицията говори за незаконни емисии от обекта, по-малко прозрачност и 
прекратяване на финансирането за наблюдателния пункт, който е трябвало да 
контролира дейността на инсталациите. През летния период пожар е запалил хиляди 
екобали, които са били оставени да изгорят и да замърсят атмосферата. Протоколът, 
подписан от региона и провинцията, за извършване на преглед на здравословното 
състояние на местното население също не е бил изпълнен и това също е довело до 
нарастване на опасенията, че органите крият голяма част от истината от хората.

0658-12: Вносителят на петицията, който повдигна по-общи опасения за прилагането на 
Директивата относно управлението на отпадъците в регион Кампания, отново изрази 
оплакване, че член 4, все още не е спазен и че отговорните органи все още не са
установили задължителната йерархия на отпадъците. Времето, предвидено за 
изграждане на предприятия за компостиране, например, очевидно е било допълнително 
удължено от региона и общините, които са започнали разделно събиране и не са 
получили финансиране за това.

0955-08: Вносителят на петицията ясно заяви своята постоянна опозиция по отношение 
на инсталациите за изгаряне на отпадъци и депата за отпадъци, тъй като те нарушават 
усилията за установяване на правилен цикъл на управление на отпадъците с разделяне 
на отпадъците, преработване и по-добро използване на проекти за компостиране и 
биомаса. Той посочи, че депото за отпадъци Chiano, посетено от делегацията преди, е 
било затворено, тъй като съдебната власт се е намесила, поради връзки на мафията с 
операции на обекта, и че е имало голямо замърсяване на околната област. Въпреки това 
обектът не е бил обезопасен; той просто е бил изоставен и е под заповед за 
отчуждаване. Той подчерта изключителната неотложност на разрешаването на тази 
ситуация, поради въздействието върху здравето и безопасността на местната общност.

1211-12: Вносителят на петицията, местен свещеник, изрази своята тревога и тревогата 
на своята общност в близост до Казерта поради пожарите в промишлено депо за 
отпадъци, което произвежда токсични изпарения, които вредят на местното население. 
Той счита, че процентът на раковите заболявания в областта се е увеличил значително, 
но все още не е направено нищо, за да се предостави ясно решение за справяне със 
ситуацията, въпреки че префектът посетил обекта.

0413-10: В тази петиция се посочва също влошаващото се положение в Тердзиньо, 
където, въпреки че обектът очевидно ще бъде затворен, има сериозни опасения, 
произтичащи от липсата на информация за неговото почистване, а също и поради 
заплахата от откриване на съседен обект, също на територията на националния парк 
„Везувий“. 18 местни общински органи са подписали пакт за насърчаване на 
развитието на процеси на преработване и предприятия за компостиране, но все още 
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нищо не е направено в това отношение. Друг вносител на петиция добави, че местните 
хора все още не са информирани и физически нямат никакъв достъп до информация за 
обекта. Местните майки са много загрижени за въздействието на този огромен и 
неконтролиран обект върху здравето на техните деца. Други граждани от същата област 
споменаха изхвърлянето на азбест— бяха показани снимки — и хората са разтревожени 
от токсичността на почвата, върху която се отглеждат и произвеждат голямо 
количество зеленчуци. Той призова в района да се засадят специални растения, като 
например коноп, които имат капацитета да почистват почвата екологично.

0587-07: Беше изразена загриженост относно историческото финансово изоставяне на 
региона и все още нарастващата сила на мафията и престъпните елементи в сектора на 
отпадъците, което допълнително пречи на всяка промяна на кризисната ситуация, която 
толкова много хора продължават да преживяват. Тя изразява опасения, че ситуацията 
наистина става все по-безнадеждна и никой не предоставя никакво финансиране за 
решаване на въпросите. Населението се чувства изключено от политическата среда и 
забравено от органите в Рим. (Тя и много вносители на петиции изразиха благодарност 
на присъствалите членове на делегацията, тъй като никой от регионалните или от 
централните политически органи в Италия никога не си е правил труда да ги попита за 
техните мнения.)

0031-06: Изразявайки обща загриженост за въздействието на кризата с отпадъците 
върху здравето на местното население, вносителят на петицията изрази гнева си, че 
нищо не е направено за токсичните отпадъци, които се изхвърлят в големи количества в 
езерата и реките, а също и в морето. Голяма част от тях са също така заровени в почвата 
и могат да замърсят подпочвените води. Проведените изследвания показват тревожни 
резултати, като в момента един високоразвит институт по здравеопазване извършва 
оценка на положението; но той призова за по-голямо международно участие, тъй като 
се опасява, че не може да се разчита на органите да направят каквото и да било по 
отношение на реалния проблем, пред които са изправени гражданите в областта.

В по-открита дискусия обаче вносителите на петиции посочиха, че смятат, че се 
забелязват известни промени в самия Неапол, където е създаден наблюдателен пункт за 
отпадъците с участието на местните хора и общинските органи. По отношение на 
провинцията обаче се счита, че напълно лисва каквото и да било участие от нейна 
страна. Много от присъстващите зададоха въпроса дали не може да бъдат деблокирани 
средствата от ЕС, за да се подкрепят усилията, които се полагат, особено в Неапол; те 
също така отбелязаха, че разделното събиране и обезвреждане на отпадъците е много 
по-скъпо и някои райони в града са били възпрепятствани от развитието на този 
вариант поради липса на средства.

Членовете на делегацията отговориха на въпросите и опасенията на вносителите на 
петициите относно наличието на ресурси за разделно събиране, съоръжения за 
компостиране, мокри отпадъци, и относно отрицателното въздействие на извънредното 
положение върху правилното прилагане на законодателството на ЕС, което е довело до 
процедури за нарушение, заплаха от глоби и блокиране на финансирането.

Подобни опасения бяха съобщени пряко от членовете на делегацията, когато те се 
срещнаха с Джовани Романо, регионален министър на околната среда, отговарящ за 
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политиката по отношение на отпадъците. По-специално членовете на делегацията 
потърсиха информация за това, което е постигнато след последното посещение, каква 
връзка има между плана за Неапол и Регионалния план за отпадъците и дали в 
Кампания най-накрая се спазва законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Г-н Романо посочи, че ще предостави официален отговор на много от насочените към 
него въпроси в получените от комисията петиции.1 Той посочи, че се полагат всички 
възможни усилия, за да се гарантира, че националното законодателство е в 
съответствие с правото на ЕС, но че прилагането на законодателство относно 
извънредните ситуации в продължение на 17 години продължава да оказва въздействие, 
а наследството от отпадъци е значително. Той очерта мерките, които са предприети за 
справяне с организираната престъпност, в рамките на които частни съоръжения са били 
върнати обратно под контрола на публичните органи, които предоставят по-добра 
гаранция за спазването на цикъла на управление на отпадъците, но той посочи, че за 
подобни мерки е необходимо финансиране, което все още е много ограничено. 

Регион Кампания не е получавал финансиране от ЕС от известно време, тъй като 
всякакво финансиране е било блокирано, а това се оказва неефективно по отношение на 
политическите усилия, които са били установени. От друга страна, от юни 2010 г. 
насам 150 милиона евро публични инвестиции са били предоставени от региона и 
провинциите. Той посочи, че ако те могат да бъдат допълнени с финансиране от ЕС, 
несъмнено може да се постигне много повече. Неговият отдел е изпълнил своя 
ангажимент по въпросите за прозрачност и е отговорил на повече от 700 искания за 
информация с писмени становища. Регионалният план за управление на отпадъците е 
бил договорен и коригиращите действия се осъществяват, като се използват собствени 
ресурси. Установен е също регионален план за специални отпадъци (промишлени и 
пристанищни/корабни отпадъци). Той настоя, че ежедневното управление на 
отпадъците продължава да бъде отговорност на общините.

Положени са усилия за намаляване на количествата отпадъци, постъпващи в депата за 
отпадъци, от 7,200 тона на ден през 2009 г. до 3,850 тона на ден през 2012 г. Той 
добави, че 551 общински органа полагат значителни усилия. Той посочи, че се 
разработват също повече заводи за третиране на органични отпадъци и информацията 
за това е съобщена на Комисията.

В присъствието на министър Романо членовете на делегацията започнаха обсъждания с 
кмета на Неапол, Луиджи ди Магистрис, който представи подробно изложение на своя 
план за управление на отпадъците в Неапол и очерта предизвикателствата, с които се е 
сблъскал, и своите постижения до този момент. Когато е бил избран, той е наследил 
дълг на стойност 1½ милиарда евро. Той незабавно се е заел с връщането на политиката 
в областта на градското почистване от подизпълнителите, на които е била възложена 
преди, към публичния сектор. Той посочи, че единствените хора, които са внасяли 
частен капитал в сектора, са били от мафията и че е било ясно доказано, че 

                                               
1 На членовете на делегацията беше предаден документ от 17 страници — вж. приложението — подписан 
от д-р Р. Сантакроче от името на регионалното правителство. Той съдържа обобщение в табличен вид и 
коментари по всяка петиция, представена от комисията на региона. (на разположение единствено на 
италиански език)
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приватизацията не е отговор на проблема с управлението на отпадъците.

Той информира членовете на делегацията, че е създал в града обекти за прехвърляне, 
където се съхраняват отпадъците по време на критичните периоди. Той се 
противопоставя на изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци или нови депа 
за отпадъци на територията на общината и полага всички възможни усилия за 
прилагане на разделно събиране на отпадъците от врата до врата и тяхното 
преработване. Една трета от местното население в момента е в състояние да направи 
това, като по-нататъшното разширяване на тази дейност е забавено поради липса на 
финансиране, но местните хора обикновено си сътрудничат с проекта, дори ако трябва 
да бъдат направени допълнителни усилия, за да се гарантира, че всеки разбира неговото 
значение. До януари повече от половината от населението ще се възползва от тази 
политика. Два холандски града временно поемат обработването на сухи отпадъци, 
които не могат да бъдат обработени в Неапол. Създадени са също така мобилни 
острови за събиране на отпадъци за прием на специални видове отпадъци, които 
помагат на гражданите безопасно да се избавят от стъкло, боя, мазилка и т.н. 
Обработват се 40 000 вида органични материали и са разработени инсталации за 
сортиране, оползотворяване и подобряване на отпадъците.

Неапол си сътрудничи с регионалните органи за подобряване на потоците на движение 
и е създал консултативна структура и пункт за наблюдение на отпадъците. В 
училищата се провеждат информационни кампании. Полагат се всички възможни 
усилия за намаляване на количеството на отпадъците, произвеждани в града, особено 
пластмасовите отпадъци и картона; насърчава се самостоятелното компостиране в 
жилищните комплекси и кондоминиумите. Налице е обаче неотложна необходимост от 
ресурси за такива структури като предприятия за компостиране, за да се гарантира, че 
непорочният цикъл на управление на отпадъците може да бъде развит и поддържан.

В заключителните си бележки министър Романо говори за работите по саниране, които 
са предприети на територията на закритите депа, като понастоящем всички те са 
подложени на оценка. Повтаряйки думите на кмета, той също подчерта необходимостта 
публичните органи да управляват въпросите във връзка с отпадъците, тъй като 
приватизацията се е провалила и в значителна степен е отговорна за изострянето на 
проблема. Кметът ди Магистрис се съгласи, че отпадъците следва да бъдат ресурс и че 
изгарянето им следва да се разглежда единствено като най-последна възможност. Той 
подчерта, че е изключително неотложно да се предостави финансиране от ЕС за 
предприятия за компостиране и също, че е не по-малко важно да се даде възможност на 
град Неапол да бъде наистина почистван с устойчива структура и организация за 
почистване. Той добави, че в борбата срещу незаконното изхвърлянето на отпадъци са 
необходими също така мониторинг и надзор. Започнати са също епидемиологични 
проучвания за наблюдение на здравното състояние и за оценяване на различията и 
взаимната връзка с моделите за управление на отпадъците. 

И двамата призоваха за по-голямо сътрудничество и разбиране от страна на 
Европейския съюз.

Заключения
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Членовете на делегацията се върнаха с няколко килограма документация, която им 
беше предадена от вносителите на петиции и от органите и която може да бъде 
прегледана от членовете на комисията по петиции и Европейската комисия. 

Не може да не бъде оценено значението на мисията за хората, които положиха големи 
усилия, за да посрещнат и приветстват членовете на делегацията и италианските 
придружаващи членове, които също активно участваха. Всички те очакват „Европа“ да 
направи нещо и да действа незабавно в подкрепа на действията, които заслужават 
внимание, особено в Неапол и Кампания, за да се създаде жизнеспособна политика по 
отношение на отпадъците, която се прилага правилно от отговорните публични органи. 

Ситуацията в регион Лацио остава дълбоко критична и членовете на делегацията 
считат, че както изглежда, националното правителство не само че напълно съзнава тази 
катастрофална ситуация, но е готово да направи всичко възможно, за да се опита да 
предотврати превръщането на Рим в сметището на Италия. Подходът на настоящия 
министър на околната среда е положителен и конструктивен и заслужава подкрепа от 
страна на Европейската комисия и Европейския парламент, тъй като министерството се 
бори с голямо наследство от отпадъци. Членовете на делегацията считат, че 
коментарите и анализите на министъра изглежда се основават на твърда убеденост и 
желание да се гарантира, че неотложно ще се въведат важни структурни реформи.

За членовете на делегацията е ясно също така, че ролята и пълномощията на 
специалния комисар в Лацио са напълно неприспособени към реалните проблеми, пред 
които е изправено населението, като се имат предвид поразителните равнища на 
дългосрочно лошо управление. Освен това правомощията в извънредни ситуации 
очевидно са неефективни и в грубо нарушение на редица аспекти на законодателството 
на ЕС в областта на отпадъците. Да се видят открити публични различия между 
регионалните и провинциалните органи е скандално и трябва да бъде прекратено, а 
електоратът трябва да се справи с безотговорното поведение или т. нар. отговорни 
органи.

Равнищата на допитване до обществеността остават извънредно ниски в регион Лацио, 
въпреки че те очевидно се подобряват в Кампания. В Лацио делегацията научи с 
подробности до каква степен местното население се чувства напълно пренебрегнато от 
политическите органи, които са се отнасяли към тях с такова очевидно пренебрежение 
в продължение на толкова дълъг период от време и не са успели да предприемат 
никакви действия по отношение на тежките кумулативни последици от една напълно 
неадекватна политика по отношение на отпадъците, която свежда цялата „политика в 
областта на отпадъците“ до „политика в областта на депата за отпадъци“, когато може 
да се намери достатъчно удобен обект, независимо от социалните или екологични 
последици, която освен това е до голяма степен оставена в ръцете на едно частно 
предприятие за отпадъци. Поради това и поради много други причини делегацията се 
противопоставя на създаването на нови депа за отпадъци в Риано, Пиан дел'Олмо и 
Монте дел'Ортачо. Националните и регионалните органи също трябва да се намесят, за 
да осигурят и гарантират безопасността и съответствието на обекта в Малагрота, за да 
предотвратят нанасянето на повече вреди и щети в района.

Въпреки че посетеният завод за механично-биологично третиране (A:М:A) очевидно се 
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намира на неподходящо място, мнението на делегацията е, че компетентният орган, 
който отговаря за околната среда, трябва незабавно, неотложно и окончателно да 
определи точната причина за крайно вредните въздействия, водещи до недопустимата 
ситуация, в която са поставени местните хора и предприятия вследствие на 
неприятните миризми.

Делегацията изразява съгласие с мнението, изразено от кмета на Неапол и регионалния 
министър на околната среда в Кампания, че приватизацията е допринесла за 
низходящата спирала на управлението на отпадъците с пагубни последствия за 
местното население и е била от полза единствено за организираните престъпни 
групировки под общото командване на мафията. В същото време обществените 
организации трябва да бъдат извън всякакво подозрение, да действат с прозрачност, да 
избягват непотизма и да насърчават уменията и доброто управление. Тяхната 
счетоводна отчетност, особено ако ЕС възстанови подходящите количества 
финансиране, трябва да се следи отблизо и да подлежи на независим одит, но ресурсите 
трябва да бъдат предоставени достатъчно бързо, за да се гарантира намирането на 
ефективни правни средства за защита, които сега присъстват единствено в плановете за 
управление на отпадъците.

Препоръки.

1. Комисията по петици признава и потвърждава сериозните твърдения, 
повдигнати от вносителите на петиции относно груби пропуски в управлението 
на битови и промишлени отпадъци в Италия, за което се изискват по-големи 
усилия от политическите органи на всички равнища, за да се гарантира 
правилното транспониране и прилагане на европейските директиви, посочени в 
настоящия доклад. Тя отбелязва решението на Съда на Европейския съюз във 
връзка с подобни въпроси, възникнали в резултат на процедури за нарушения и 
заведени срещу Италия от Европейската комисия. В интерес на общественото 
здраве и опазването и подобряването на околната среда препоръчва 
италианските органи да дадат много по-голям приоритет на този сектор на 
дейност и на всички равнища да се ангажират с конструктивен диалог с 
вносителите на петициите и гражданското общество, за да се установи по-
устойчив и публично подкрепян подход за управление на отпадъците, в замяна 
на изключително конфликтния подход, който често е преобладавал досега.

2. Призовава Европейската комисия да предостави необходимото финансиране, 
което се изисква, за да се подкрепят усилията на общинските органи на Неапол, 
които са доказали своя цялостен ангажимент за прилагане на надеждна политика 
по отношение на отпадъците в рамките на публичния сектор в града, и 
следователно да се гарантира, че ЕС е в състояние да помогне, когато това е 
възможно, за осигуряването на по-добри условия на живот за местното 
население по отношение на опазването на здравето и околната среда, както и на 
градската чистота. С цел да се гарантира ефективното използване на ресурсите и 
като има предвид предишни практики, настоятелно призовава Комисията и 
органите на Неапол да извършват редовен одит на направените разходи и да 
публикуват тези годишни одити в прозрачен регистър, отворен за проверка от 
обществеността посредством интернет.
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3. Приветства регионалните органи на Кампания за разработването, в крайна 
сметка, на по-съгласувана и практическа стратегия по отношение на отпадъците 
за региона, която трябва да бъде правилно и ефективно координирана с органите 
на провинциално и общинско равнище, като се гарантира, че продължават 
усилията за запазване на пълен публичен контрол на сектора. Настоява освен 
това да се прилагат ефективно плановете за управление на отпадъците, които 
бяха описани пред комисията по петиции от регионалното министерство на 
околната среда през 2011 г., като се полагат по-големи усилия за правилно 
прилагане на йерархията на отпадъците, както е посочено в Директивата на ЕС 
за управление на отпадъците. Приветства усилията, които вече са предприети от 
община Неапол, и ангажимента на местните органи за по-ефективно участие на 
обществеността в надзора и контрола на управлението на отпадъците и 
препоръчва този подход да се прилага на всички равнища на управление в 
региона.

4. Препоръчва армията да се оттегли напълно от политиката по отношение на 
отпадъците, по-специално във връзка със сигурността на депата за отпадъци и 
всяко друго съоръжение за обезвреждане на отпадъци, както и незабавно да се 
отмени „извънредното положение“ в Кампания и Лацио, тъй като при всички 
положения то е доказало, че е неефективно по отношение на ефективното 
управление на отпадъците; признава усилията на националните органи и 
препоръчва те да бъдат подкрепени, за да се гарантира по-голяма съгласуваност 
и повече яснота в разпределянето на ролите и отговорностите в областта на 
управлението на отпадъците. Припомня на органите, че извън община Неапол, в 
регион Кампания, особено в Казерта, продължават да съществуват много 
сериозни проблеми във връзка с отпадъците; изисква задълбочено проучване за 
определяне на причините за посочените от вносители на петиции токсични 
пожари в депа с екобали през миналото лято, които вероятно са довели до 
сериозно и високо токсично замърсяване на въздуха, както и за определяне на 
въздействието им върху общественото здраве и околната среда.

5. Настоятелно призовава правомощията, предоставени на специалния комисар по 
т. нар. законодателство относно извънредните ситуации, да бъдат отменени 
незабавно, тъй като тази позиция се оказва неподходяща за нуждите на 
правилното управление на отпадъците, особено като се има предвид 
ограниченият ѝ обхват и краткосрочните ѝ приоритети, вместо разглеждането на 
съществени въпроси, които са по-широк, по-структурен, средносрочен и 
дългосрочен проблем. Припомня отговорността на италианското централното 
правителство, поета при назначаването му, и изисква министърът на околната 
среда да направи решителна стъпка за промяна на парадигмата, за да се изяснят 
веднъж завинаги съответните равнища на отговорност на политическите органи.

6. Подчертава своето пълно неодобрение на политиките, провеждани в регион 
Лацио по отношение на управлението на отпадъците, и по-специално 
прекомерната зависимост, наложена върху депата за отпадъци, като така 
наречено решение на проблемите с увеличените битови и промишлени 
отпадъци; счита освен това, че тази политика и монополистичният характер на 
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управлението на депата за отпадъци са оказали най-сериозно въздействие върху 
здравето и благосъстоянието на местното население; изразява дълбока 
загриженост във връзка с очевидната неспособност на регионалните и 
провинциалните органи да работят по по-прозрачен и по-съгласуван начин с 
общините за създаване на една изпълнима стратегия по отношение на 
отпадъците, която включва участието на гражданското общество и се основава 
на намаляване, сортиране и преработване на отпадъците, включително 
компостиране и механично-биологично обработване, преди да се пристъпи към 
обезвреждане на отпадъците посредством депониране или изгаряне, което 
следва да бъде само крайна мярка.

7. Приветства обаче „Пакта за Рим“от 4 август 2012 г. относно управлението на 
отпадъците, но призовава за неговото ефективно прилагане; подчертава, че 
трябва да бъдат ясно установени конкретни мерки и отговорности, за да бъдат 
ефективно постигнати поставените цели (вж. точка 5 по-горе)

8. Настоятелно препоръчва при избора на съоръжения за отпадъци и обезвреждане 
на отпадъци да се проявява повече отговорност съгласно съответните директиви 
на ЕС; отбелязва, че заводът за механично-биологично третиране на отпадъци 
във Вила Спада несъмнено е зле разположен. Счита, че износът на отпадъци за 
трети държави следва да се прилага единствено по изключение и за кратък 
период от време до въвеждането на по-съгласувани и устойчиви структурни 
решения, както е посочено в настоящия доклад.

9. Категорично се противопоставя на определянето на обектите в Монти 
дел'Ортачо и Пиан дел'Олмо за съоръжения за депониране, като се има предвид 
кумулативното въздействие на такива обекти с други съществуващи съоръжения 
и близостта им до жилищни сгради и водни басейни. Препоръчва да бъдат 
установени по-ясни критерии въз основа на съответните директиви на ЕС за 
определяне на депа за отпадъци, когато те са необходими в контекста на 
цялостната стратегия по отношение на отпадъците, и предоставянето на лицензи 
да подлежи на по-строг контрол и по-стриктен надзор.

10. Приветства създаването на двукамарна комисия за разследване на свързаните с 
отпадъците криминални дейности и насърчава нейните членове да поддържат 
активна и конструктивна роля в разследването на въпроси, свързани с 
корупцията, престъпността и заплахите за правилната организация на 
управлението на отпадъците.


