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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0124/2020, внесена от C.D’A., с италианско гражданство, от 
името на Доброволния граждански комитет срещу депото за отпадъци в 
бившата кариера Вити, както и от името на пет екологични асоциации, 
подкрепена от приблизително 18 подписа, протестираща срещу 
разрешаването на изграждане на депо за опасни отпадъци, включително 
азбест

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва преобразуването през 2007 г. на депо за инертни 
отпадъци (остатъци от мраморни надгробни плочи) в депо за специални и опасни 
отпадъци (включително азбест). Той се оплаква от нарушаването в това отношение на 
законодателството на ЕС, а именно Директива 85/337/ЕИО относно оценката на 
въздействието върху околната среда – ОВОС, Директива 2010/75/ЕС относно 
промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и 
комплексните екологични разрешителни – КЕР, Директива 2001/42/ЕО относно 
стратегическите екологични оценки – СЕО, и Директива 92/43/ЕИО – Директива за 
местообитанията. По-специално, вносителят на петицията подчертава, че 
първоначалният недостатък в разрешителното (1993 г.), издадено за изграждане на 
депото за инертни отпадъци, касае факта, че не е извършена ОВОС, която би трябвало 
да провери дали на това място е допустимо изграждането на депо. След това той посочва, 
че след прекласификацията на депото e трябвало да се направи така наречената 
последваща ОВОС (уредена също и с Регионален закон № 10 от 12.2.2010 г. за 
разрешения за СЕО, ОВОС и екологични разрешителни). Поради това той твърди, че 
въпреки че въпросната централа е превърната в депо за опасни отпадъци през 2007 г., тя 
не е имала комплексно екологично разрешително от 2001 г. до 2011 г. Така депото е 
получило своето първо КЕР през 2012 г., което е било потвърдено от провинциалната 
управа през 2013 г. и окончателно потвърдено отново през 2015 г. от регионалното 
правителство, което е поело отговорността за депото. И в трите случая това е било просто 
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бюрократична мярка и не е имало реална проверка на място. През 2016 г. лицензираният 
оператор на централата, Programma Ambiente Apuane S.p.A., е получил разрешително от 
регионалното правителство да изхвърля органични утайки и инфилтрати от отпадъците 
в канализацията, без преразглеждане на КЕР. Натрупването на всички тези случаи на 
несъответствия по отношение на оценката на въздействието означава също, че 
предприятието нарушава законодателството, касаещо СЕО. И накрая, вносителят на 
петицията посочва липсата на каквато и да било реална оценка на въздействието в 
съответствие с Директивата за местообитанията, въпреки че се предполага, че 
предприятието се намира в зони по Натура 2000. Поради тези причини той призовава за 
откриване на всеобхватно производство за нарушение, обхващащо всички упоменати 
нарушения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Що се отнася до липсата на стратегическа екологична оценка (СЕО), Комисията посочва, 
че Директивата за СЕО касае планове и програми, при които има вероятност от 
значителни екологични последици1. Директивата за СЕО не се прилага за конкретни 
проекти като този, разгледан в настоящата петиция. 

По отношение на нарушенията на Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС)2, важно е да се прави разлика между различните фази от 
експлоатационния живот на това депо. През първата фаза (1993 – 2006 г.) депото се e 
използвало за обезвреждане на инертни отпадъци. Вносителят на петицията твърди, че 
за депото, което е в експлоатация от 1993 г., никога не е била правена подходяща ОВОС 
или скрининг до 2006 г., когато депото е променило предназначението си и е била 
направена ОВОС с оглед на прекласификацията му. Вносителят на петицията се оплаква, 
че последващата оценка на въздействието върху околната среда е можела да коригира 
тази ситуация, но само при условие, че в нея са взети предвид не само бъдещите 
въздействия на даден проект, но и въздействията върху околната среда, произтичащи в 
миналото от неговата реализация. Освен това според вносителя депото е получило своето 
първо комплексно екологично разрешително едва през 2012 г. в резултат на чисто 
административна процедура, а не на проверка на условията, при които депото 
действително е работило.

В това отношение следва да се отбележи, че не е сигурно, че за депото е трябвало да бъде 
направена оценка на въздействието върху околната среда или скрининг от самото начало. 
Първоначално депото е било за инертни отпадъци, за чието създаване не се изисква 
ОВОС. Въпреки това обаче могат да бъдат приложими разпоредбите на Директивата 

1 Член 3, параграф 1 от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197 от 
21.7.2001 г., стр. 30
2 Директива 2011/92/ЕС, изменена с Директива 2014/52/ЕС относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 26 от 28.1.2012 г., стр. 1.
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относно депонирането3, и по-специално нейните изисквания относно разрешителното, 
вида отпадъци, които ще се депонират, отговорността на собственика и защитата на 
околната среда. 

Във втората фаза от експлоатационния живот на бившата кариера Форначе, от 2006 г. до 
момента, депото е преквалифицирано на депо за специални и опасни отпадъци. Тук се 
прилага друг набор от правила. ОВОС се изисква за депата за опасни отпадъци4 и 
всъщност е направена с оглед на прекласифицирането на депото. Освен това 
Директивата за депонирането регламентира по-строги правила за депонирането на 
опасни отпадъци. 

Този вид отпадъци могат да се депонират само на обезопасени депа с подсилени 
геоложки бариери и системи за събиране на инфилтрати5. По-специално, съгласно 
националното законодателство отпадъците, съдържащи азбест, трябва да се обезвреждат 
в депа, които имат специално оборудвани клетки за приемането им6. При все това 
петицията не предоставя никаква информация за прилагането на Директивата относно 
депонирането в конкретния случай.

Петицията не съдържа достатъчно елементи, за да се предположи, че е имало 
недостатъци в оценката на въздействието върху околната среда на депото. Ако 
допълнителни елементи докажат, че оценката е била непълна или неточна, само 
националните административни и съдебни органи разполагат с подходящи инструменти 
за отстраняване на нередностите, допуснати в административната процедура, тъй като те 
са отговорни за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

По подобен начин, предполагаемите нарушения на комплексното екологично 
разрешително, предвид естеството на това разрешително, което се издава въз основа на 
техническа оценка, но също така и по съображения за съществуващите възможности, с 
участието на няколко административни и технически органа, трябва да бъдат разгледани 
от националните органи. Комплексното екологично разрешително се изисква за 
определени видове инсталации, чиито дейности достигат обхват над определени прагове, 
и за техни съществени модификации. Всички тези аспекти (видове дейности, размери, 
модификации, въздействия върху околната среда) трябва да бъдат оценени, за да се 
установи необходимостта от комплексно разрешително и неговата координация с 
оценката на въздействието върху околната среда. За тази цел трябва да се отбележи, че 
Директивата за ОВОС съдържа специфични разпоредби за достъп до правосъдие, 
гарантиращи, че на национално равнище има налични средства за защита в случай на 
проекти, одобрени при нарушение на разпоредбите на директивата. Националните 
административни и съдебни органи са в най-добра позиция да разследват такива 
обстоятелства и ако е необходимо, да предприемат необходимите действия, за да 
гарантират спазване на законодателството на ЕС. 

3 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, ОВ L 182, 
16.7.1999 г., стр. 1)
4 Приложение I, точка 9 от Директива 2011/92/ЕС.
5 Приложение I, точка 3.2 от Директивата относно депонирането описва техническите характеристики, на 
които трябва да отговаря всяко депо за опасни отпадъци, като например определени изисквания за 
пропускливост и плътност на основата и страните, с комбиниран ефект по отношение на защитата на 
почвата, подпочвените и повърхностни води. 
6 Министерско постановление от 27 септември 2010 г.
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Заключение

В светлината на всички гореописани съображения и като се има предвид, че повечето 
въпроси, повдигнати от вносителя на петицията, попадат в компетентността на 
националните органи, Комисията призовава вносителя на петицията да прибегне до 
наличните правни средства за защита на национално ниво.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 30 юни 2021 г.

Вносителите на петицията твърдят, че депото за отпадъци в бившата кариера Форначе 
(наричано също „бившата кариера Вити“), първоначално депо за инертни отпадъци, 
впоследствие преобразувано в депо за специални и опасни отпадъци, никога не е било 
подлагано на подходяща оценка на въздействието му върху околната среда. 

Що се отнася до липсата на стратегическа екологична оценка (СЕО), Директивата за 
СЕО7 касае планове и програми, които е вероятно да имат съществени последици върху 
околната среда. Както е посочено в член 3, параграф 2, буква а) от Директивата за СЕО, 
това включва планове, изготвени за управление на отпадъците или за градско и 
териториално планиране или земеползване. Директивата за СЕО обаче не се прилага за 
конкретен проект, като разглеждания в настоящата петиция, състоящ се в 
прекласифициране на депо с цел включване на други потоци от отпадъци. Поради това 
Комисията счита, че Директивата за СЕО не е приложима за депото, което е предмет на 
петицията. 

Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС)8 се 
прилага за проекти, които е вероятно да имат съществени последици върху околната 
среда. През първата фаза (1993 – 2006 г.) депото за отпадъци в бившата кариера Форначе 
е било използвано за обезвреждане на инертни отпадъци. Според вносителя за депото, 
което е в експлоатация от 1993 г., никога не е била правена подходяща ОВОС или 
скрининг до 2006 г., когато депото е променило предназначението си и е била направена 
ОВОС с оглед на прекласификацията му. Обаче съгласно член 4, параграф 2 от 
Директива 85/337/ЕИО, в сила към момента на започване на експлоатацията на депото9, 
за инсталациите, които обезвреждат промишлени и битови отпадъци, изброени в 
приложение II, точка 11, буква в) към същата директива, е необходима ОВОС само 
когато държавите членки считат, че характеристиките им изискват това. 

Във втората фаза от експлоатационния живот на бившата кариера Форначе, от 2006 г. до 
момента, депото е преквалифицирано на депо за специални и опасни отпадъци. От 

7 Член 3, параграф 1 от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197 от 
21.7.2001 г., стр. 30 – 37.
8 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на 
Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (текст от значение за ЕИП), ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1 – 18.
9Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, отменена с Директива 2011/92/ЕС, изменена с Директива 2014/52/ЕС 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 26 
от 28.1.2012 г., стр. 1. 
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информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че ОВОС, изисквана за депата за 
опасни отпадъци10, всъщност е била извършена с оглед на прекласифицирането. Поради 
това е била направена оценка на въздействието на депото върху околната среда именно 
в този момент. 

Петицията не съдържа достатъчно елементи, за да се направи заключение, че е имало 
недостатъци в оценката на въздействието върху околната среда на депото. Ако 
допълнителни елементи докажат, че оценката е била непълна или неточна, националните 
административни и съдебни органи разполагат с подходящи инструменти за 
отстраняване на нередностите, допуснати в административната процедура, тъй като те 
са отговорни за прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 
Във връзка с това вносителите на петицията са уведомили Комисията, че няколко 
общини в района са поискали възобновяване на процедурата за ОВОС в контекста на 
последваща ОВОС, като са използвали съществуващите инструменти в италианската 
правна система за отстраняване на предполагаемата първоначална липса на оценка на 
въздействието на депото върху околната среда. За тази цел трябва да се отбележи, че 
Директивата за ОВОС съдържа специфични разпоредби за достъп до правосъдие, 
гарантиращи, че на национално равнище има налични средства за защита в случай на 
проекти, одобрени при нарушение на разпоредбите на директивата.

По подобен начин, само националните органи трябва да оценят и отстранят 
предполагаемите нарушения на комплексното екологично разрешително (КЕР). 
Въпросът дали дадено изменение на проект може да бъде определено като съществено и 
следователно изисква преразглеждане на разрешението, следва да бъде разгледан от 
националните органи с оглед на различните аспекти (видове дейност, размери, 
модификации, въздействия върху околната среда), които включва този вид разрешение. 

Що се отнася до нарушаването на Директивата за местообитанията11, петицията не 
предоставя никаква конкретна информация относно възможна заплаха от увреждане на 
защитени видове или естествени местообитания по смисъла на тази директива. 

Заключение

В светлината на тези съображения и като се има предвид, че повечето въпроси, 
повдигнати от вносителя на петицията, попадат в компетентността на националните 
органи, Комисията призовава вносителя на петицията да отправи опасенията си до 
националните органи.

10 Приложение I, точка 9 от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(текст от значение за ЕИП) OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
11 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 


