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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0788/2007, внесена от Werner Pichler, с италианско гражданство, 
относно протест срещу депо за токсични градски отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу небрежност на местните органи, които не 
са запечатали правилно изоставено депо за отпадъци, като по този начин се създава 
риск от замърсяване на почвата и подземните води.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят на петицията протестира срещу небрежност на местните органи, които не 
са запечатали правилно изоставено депо за отпадъци, като по този начин се създава 
риск от замърсяване на почвата и подземните води.

Становище на Комисията относно петицията

Директива 1999/31/EО на Съвета относно депонирането на отпадъци1 е приложима 
само към действащи депа. Въпреки че Директивата относно депонирането на отпадъци 
съдържа разпоредби относно процедурата по закриване, те не са приложими към депа, 
които са били закрити преди датата на транспониране на директивата в националното 

                                               
1 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
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законодателство — 16 юли 2001 г.1

Според петицията депото е било използвано през 80-те години. От това следва да се 
разбира, че депото е било закрито преди гореспоменатата дата на въвеждане на
директивата в националното законодателство и следователно Директивата относно 
депонирането на отпадъци не е приложима в този случай.

Въпреки това член 4 от Директива 2006/12/EО относно отпадъците2 предвижда 
държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че
отпадъците са оползотворявани или обезвреждани без да се застрашава здравето на 
човека и околната среда, например чрез забрана на неконтролираното обезвреждане на 
отпадъци.

Следва да се отбележи също така, че държавите-членки имат задължение съгласно 
Рамковата директива за водите 2000/60/EО3 да се предотвратява всяко влошаване на 
качеството на водите и да се постигне добро състояние на водите като цяло до 2015 г. 
Като краен резултат водните басейни, изложени на риск, ще станат обект на програмата 
от мерки на директивата, за да се постигне добро състояние на водите до 2015 г., или, 
при условие че са изпълнени определени строги изисквания, ще бъдат освобождавани 
от нея. Мерките за предотвратяване на въвеждането на опасни замърсители в 
подземните води или ограничаване на въвеждането на други замърсители (като такива, 
които произлизат от затворени депа за отпадъци) са задължителни съгласно Директива 
80/68/ЕИО4 — вж. също член 6 от Директива 2006/118/EО5.

Заключение

Като има предвид гореизложеното, Комисията счита, че като не е взела подходящите 
мерки при закриването на изоставеното депо за отпадъци, Италианската република не е 
изпълнила съответните задължения, предвидени в Директива 2006/12/EО. В резултат на 
това Комисията ще потърси становището на компетентните италиански органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

На 28 февруари 2008 г. Комисията изпрати запитване до италианските органи във 
връзка с твърденията на вносителя на петицията. В писмо от 5 март 2008 г. 
италианските органи оспориха твърденията, посочени в писмото на Комисията, както 
следва:

- небрежност на италианските местни органи в Castello—Molina, които не са 
запечатали правилно изоставено депо за отпадъци.

Неконтролираното депо „Dosso Brozin“ в община Castello—Molina di Fiemme е закрито 
                                               
1 Съображение 25 от Директивата относно депонирането на отпадъци.
2 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
3 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1.
4 OВ L 20, 26.1.1980 г., стр.43.
5 OВ L 372, 27.12.2006 г, стр. 19—31.
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през 1983 г. През същата година всъщност е завършено контролирано областно депо в 
Valzelfena в общините Cavalese и Tesero, т.е. на няколко километра от село Castello—
Molina.

Член 21 от Закон на провинцията № 29 от 20 декември 1982 г. изисква до 5 юли 1983 г. 
провинцията да установи всички неконтролирани депа за отпадъци в района, за които 
трябва да се вземат мерки за подобряване и оздравяване. Тази дейност, извършена от 
службите на провинцията, отговарящи за дейностите, свързани с хигиената, 
санитарните условия, горите, пътищата и опазването на околната среда, е завършена 
през пролетта на 1983 г. и е разработен план, в който е включено и депото Brozin.

В документите от този период, в които се описва ситуацията с депото, се посочва, че 
приблизителната площ е около 3 000 м², разделена на два насипа, високи между 4 и 5 м,
в камениста зона, покрита с тънък пласт почва. От планината през депото не текат 
повърхностни води, нито пък има някакви води в неговата основа. Незабавно е дадено 
предложение за неговото оздравяване, което включва изравняване на насипите с багер, 
покриване на отпадъците с поне 30—40 см земя, засята с растителност, озеленяване и 
засаждане на местни дървета.

Оздравителната програма за депото е представена за предварително становище на 
геоложкия отдел на автономна провинция Trento, който в съобщението си от 
15 юни 1987 г. до област Valle di Fiemme посочва следното:

„Беше извършена проверка, за да се установи дали съществуват някакви специални 
геоложки противопоказания, които да попречат на планираните работи, както и за 
да се осигури полезна информация за ефективното изпълнение на работите. Предвид
горното, предложенията за оздравяване изглеждат правилни и осъществими както 
от геотехническа, така и от хидрогеоложка гледна точка.“

Освен това е одобрена оздравителна програма на провинцията за замърсените райони1

и е създаден регистър на провинцията на обектите, които се нуждаят от оздравяване, по 
смисъла на член 17 от министерски декрет № 471 от 25 октомври 1999 г., разделен на 
три списъка, последният от които — Оздравени депа MSW — включва всички 
оздравителни мерки за старите неконтролирани депа. Депото Brozin е включено в този 
списък като SIB47002, като съкращението SIB означава оздравен обект.

Целта на списъка е да напомня на органите на провинцията, че тези обекти са 
оздравени депа, така че да не бъдат издавани разрешения за използването им за цели, 
различни от тези за момента, а в случай на строителни работи или други мерки, които 
неизбежно биха довели до намеса в депото, заинтересованите лица са задължени да 
приемат необходимите мерки за безопасност, инспектиране и оздравяване на 
въпросния обект.

Освен това е предвиден преходен режим за съществуващите инсталации, който 
позволява на управленския орган да приведе инсталацията в съответствие в рамките на 
определен срок, регламентиран от региона въз основа на конкретните рискове за 

                                               
1 Одобрена от изпълнителния орган на провинцията с решение № 2631 от 17 октомври 2003 г.
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околната среда и техническата и икономическа жизнеспособност на инсталацията. 
Запечатване на общински депа за отпадъци се изисква само когато дебелината,
пропускливостта и способността за задържане и абсорбиране на почвения слой между 
отпадъците и подземните води не предпазват водата от замърсяване1;

- депото е било използвано през 80-те години; то не е защитено срещу 
просмукване на веществата и съдържа над 30 000 м³ отпадъци, включително бои, 
батерии, азбест и други опасни отпадъци.

Наличието на опасни отпадъци (азбест, автомобилни акумулатори и др.) действително 
е потвърдено чрез проверки на място, извършени на 17 април 2008 г. от служители на 
провинцията съвместно със служители на община Castello—Molina. Те се състоят от 
малко на брой части от азбестово-циментова тръба (всичко на всичко около 1 м), част 
от етернитова плоча, телевизионен приемник и други видове безвредни материали 
(автомобилна гума, остатъчни материали от подкастряне на дървета, кофа и др.), 
изхвърлени в началото на горски път, водещ до депото, в район със слаб трафик, до 
който обаче има свободен достъп. Наличието на отпадъци от растителни тъкани, 
състоянието на съхранение на азбестово-циментовите тръби и видът на телевизионния 
приемник сочат, че те са изхвърлени в различен момент от този, когато депото е било 
затворено и оздравено;

- депото е разположено на по-малко от 200 м от водосборния басейн за Predaia-
Molina di Fiemme (Trento).

По отношение на наличието на обществен водоснабдителен басейн близо до депото, 
както извършената на обекта проверка, така и консултирания компетентен орган на 
провинцията посочват, че басейнът не се захранва директно от подземни или 
повърхностни води, а от водохранилище с питейна вода, разположено на 1,059 km от 
него, т.е. на безопасно разстояние от депото. Всъщност поради липсата на източници на 
питейна вода или инсталация за подаване в района, водоснабдителните линии за 
община Castello–Molina като цяло разчитат на система от водохранилища на все по-
голяма височина, свързани едно с друго с мрежа от стоманени или чугунени 
тръбопроводи;

- въпреки оплакванията на вносителя на петицията на местно равнище досега 
ситуацията не се е променила.

Както беше обяснено по-горе, на 17 април 2008 г. служители на провинцията съвместно 
със служители на община Castello—Molina извършиха проверки на място. 
Компетентните органи докладваха, че незабавно са били предприети съответни 
действия, за да се отстранят отпадъците, и че вече са били взети подходящи технически 
                                               
1 Точка 4.2.2 д) от приложението към решението на Комитета: „[…] За инсталациите, за които не е 
планирано запечатване с изкуствени материали, дренаж на процеждащите се вещества или системи 
за отделяне, преди да издаде предварително разрешение регионът трябва да провери — посредством 
хидравлични, геоложки и хидрогеоложки проучвания, дали дебелината, пропускливостта и 
способността за задържане и абсорбиране на почвения слой между отпадъците и подземните води не 
предотвратяват замърсяване на водите. Окончателното разрешение следва да се издаде въз основа на 
получените резултати след подходящ период на изпитване.
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и правни мерки на общинско равнище за планиране на специални проверки на 
качеството на съответните елементи на околната среда с цел да се определи наличието 
на каквато и да било форма на замърсяване.

Заключение

Компетентните италиански органи считат, че автономна провинция Trento е действала 
в пълно съответствие — както от административна, така и от техническа гледна точка, 
със законодателството, което е било в сила в момента на изграждането и след това на 
оздравяването на депото. Също така са били предприети подходящи действия за 
откриване и отстраняване на (малките количества) отпадъци, изхвърлени в оздравеното 
депо.

Като взе предвид горната информация, предоставена от италианските органи, 
Комисията счита, че освен ако всички по-нататъшни твърдения не бъдат придружени 
от ясно доказателство за незаконни действия в старото депо „Dosso Brozin“, същото е 
било оздравено съгласно приложимото законодателство и че незаконно изхвърлените 
отпадъци на депото вече са открити и отстранени. Поради това Комисията не може да 
достигне до заключение, че е налице нарушение на правото на Общността в този 
случай.
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