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Осъзнаването на огромния брой екологични проблеми довежда до значително
развитие в областта на екологията, “зелено познание”, което прави човечеството повнимателно при оценяването на риска и по-убедено в необходимостта от въвеждане
на нов начин производство и потребление.
Необходимостта от промяна се основава на убеждението, че екологичните проблеми
трябва да убедят всички, че тази огромна отговорност трябва да бъде споделена.
Както казва Европейската Комисия през 1992 в екологичната политика трябва да се
действа “съвместно” и да отразява идеята, че производственият и индустриалният
свят са не само част от екологичните проблеми, но и тяхно решение. Екологичните
послания не трябва да са общи и неистински, а ясни, конкретни и достоверни, така
че да доведат до обща екологична тенденция в цяла Европа. Италия в съответствие с
европейското законодателство е поставила определени цели, които да постигне чрез
програма за околната среда, предложена от Европейската общност “Околна среда
2010: нашето бъдеще, нашият избор”, която разглежда четири основни аспекта:
климатичните изменения, околна среда и здраве, природа и био-разнообразие,
управление на природните ресурси.
Законодателството остава най-важният елемент, който да отговори на екологичното
предизвикателство и пълното и правилно прилагане на настоящите закони. В
Италия законодателството в областта на различните екологични проблеми се
разделя на седем сектора: вода, въздух, екологично управление, оценка на
въздействието върху околната среда, енергия, отпадъци, безопасност. Всички тези
области на приложение се разглеждат и в законодателството на Европейската
общност.
В нашата страна законната власт в екологичната област принадлежи само на
централното управление, тъй като е от голяма значение за област Кампаня. Затова
на италианското правителство е предоставено да подготви закон за
реорганизирането, координирането и интегрирането на законодателството в
областта на опазването на околната среда чрез компилирането на т.нар Testi Unici /
уникални текстове/.
В сектор “Вода” Европейската общност вече е подготвила закони през 1975 с
последна директива за качеството на водата от 27/05/2004.
В резултат на европейското законодателство Италия приема закон L.319 oт
10/05/1976 за опазване на отпадните води, който сега е в сила и основен закон за
всички проблеми, свързани с това.
Един от основните проблеми в Италия неотложният проблем за отпадъците.
Определението за отпадъци винаги е било източник на различни интерпретации и
спорове относно тяхната повторна употреба.

Министерство на Правосъдието с многобройни присъди е показвало, че в понятието
“обработка на отпадъци” трябва да се включват всички вещества, които могат да се
преработват като икономически източник.
При присъди от 15/06/2000 по граждански дела C-418/1997 и C-419/1997 съдът е
потвърдил, че схващането за отпадъците е свързано с окончателността на Основните
Насоки №75/442.
Това понятие не трябва да се интерпретира ограничено, а да се преценява всеки
случай отделно като за квалифицирането на едно вещество като “отпадък” трябва да
се имат предвид всички подобни случаи и да се съобразяваме с окончателността на
директивата, за да не се нарушава нейната ефикасност.
Тъй като няма определени общински разпоредби, които могат да докажат наличието
на отпадъци, Европейският Съд е постановил, че трябва да има един Национален
съдия за прилагането на законите според законодателната система на съответната
страна без компромис с окончателността и ефикасността на Директивата.
Проблемът с отпадъците остава един от най-неотложните екологични проблеми,
които трябва да бъдат решени в цяла Италия, и най-вече в област Кампаня.
В годишния доклад на карабинерите от Оперативното Екологично Ядро от
22/12/2004 в Италия неотложното решаване на проблема с токсичните отпадъци
засяга цяла Италия. Има много токсични вещества, които често замърсяват почвата,
водата и въздуха в нашата страна и особено областите в Южна Италия. Голямо
количество от изхвърлените отпадъци са оказали вредно влияние върху околната
среда и човешкото здраве.
Винаги сме търсили съучастието и подкрепата на местните власти и граждански
служби и е имало случаи на налагане на глоби, наказания и дори арести за нелегално
изхвърляне на отпадъци.
Трафикът на отпадъци, както твърдят полицейските сили, е подобен на трафика и
контрабандата с наркотици и оръжие – този незаконен бизнес носи печалба от
стотици милиарди Евро през последните 10 години .
Дори парламентарната комисия, която работи по проблема с обработване на
отпадъците и свързаните с това незаконни действия, обръща сериозно внимание на
ситуацията в област Кампаня, утвърждавайки делегация през септември 2004, която
да разследва обстоятелствата, създадени около регионалната криза с твърдите
битови градски отпадъци, тяхното изхвърляне и престъпната дейност, свързана с
това. Подобен контрол е приет с одобрение от местните власти и са предприети
мерки, свързани с управлението на твърдите отпадъци. Те обаче са недостатъчни,
тъй като е повече от ясно, че не всички изхвърлят отпадъци на определените за това
места. В цялата област Кампаня липсата на заводи за рециклиране на отпадъци е
още една пречка за тези общини, които искат да решат проблема по съвременен и
ефикасен начин.
В нашата провинция има действащи консорциуми, включващи определен брой
общини и места за изхвърляне на отпадъци /където отпадъците се унищожават/. За
някои от тях данните сочат, че някои общини използват собствени бунища, докато
други използват незаконни. На базата на тази информация и на излизането на закон
№ 22 от 1997 /декретът Ронки/, пълномощникът е подготвил регионален план за
действия при непредвидени обстоятелства, в който се определя оптимални

териториални места, според предписанията на националния закон.
И други институции са включени в екологичните проблеми. Една от тях е
LEGAMBIENTE, които са направили законните действия свое предпочитано оръжие
за опазване на територията. Създадена през 1980, тя не след дълго създава Център за
Юридически Действия “Легамбиенте” – законното оръжие на асоциацията. Създаден
от първокласни адвокати и съдии, той по законен път си е извоювал правото да
защитава здравето и здрава околна среда, по такъв начин прилагайки закона за
околната среда. Няколко са дейностите на този център – от борба против
замърсяването до защита на индивидуални права /прозрачност на правителствената
бюрокрация/, права на потребителите, лично здраве и т.н. Този център е бил начело
на много битки и най-вече на много победи.
Тези действия включват все повече индустриални сектори на икономиката, до такава
степен, че Правителството, за да постигне промяна в отношението на
предприятията, е подготвило още по-строги екологични закони, разглеждащи
отделни аспекти на замърсяването и последващи тежки глоби налагани на
компании, които не спазват правилата. В резултат на това все повече предприятия
провеждат вътрешни процедури, за да получат оторизирано одобрение на текущи
екологични схеми както за продължително подобрение, така и обществена
информация. Тези принципи се прилагат в две екологични схеми EMAS /
Екологично Управление и Одитна Схема/ и ECOLABEL, съответно подчинени на
Наредба CE 761/2001 и 1980/2000. Те са инструменти, които се възприемат с голямо
доверие, особено в Италия, тъй като са издадени от обществени органи на
Министерството на Околната Среда и Териториална защита, които на свой ред се
възползват от техническата подкрепа на APAT и ARPA. Първите пет години от
прилагането на тези наредби в Европа доказват, че това са мощни инструменти за
защита, подобряване на околната среда и комуникацията, особено откакто е
утвърдена Шестата Програма за действие на Европейския Съюз за увеличаване на
нейното разпространение сред страните-членки, за стимулиране на поредица от
инициативи: политиката на “зелените покупки”, Декларацията за екологичните
продукти, повишаване на степента на информираност от предприятията до
потребителите, Интегрираната политика за продуктите, активизиране на
сътрудничеството между доброволческите и задължителните инструменти.
До днес има много проекти на предприятия, чиято цел е решаването на тези
проблеми, но преди всичко са тези за икономично изхвърляне на отпадъци и в
същото време защита на околната среда. Най-важният от тях се нарича “Econave
Multiservizi”, който подготвя построяването на т.нар. “Изяждащ отпадъци кораб”,
който представлява екологичен кораб, предназначен да изгаря почти всички
отпадъци при нулеви разходи. Благодарение на политиката на рециклиране на
отпадъци ние не само можем значително да намалим разходите, но и да постигнем
обществена полза. Чрез тази система разходите могат да се намалят с 400%, и по
такъв начин да се спазят европейските норми. Ползите от такова мобилно решение,
като кораб, който събира отпадъците по бреговете на реките и близо до
пристанищата, позволява намаляване на разходите, намаляване на замърсяването
на територията, и ограничено използване на Националната Служба по
Здравеопазване/ областите в близост до местата за изхвърляне на отпадъци са
известни като благоприятни за развитието на много заболявания, сред които е
например дерматитът/.
Сега никой не може да остане безучастен към подобен проблем; всъщност, както
предприятията, така и гражданите имат и трябва да имат възможността да си

изградят реална съвременна гледна точка по въпроса за екологичните
нововъведения. Много от тях са посветени на тема екологично производство; сред
тях е и Изложението Екосвят /Ecomondo/ , провеждан в Римини /Италия/. Това е
много важен форум за всички свързани с цикъла на отпадъците, устойчивата
енергия, водния цикъл, възстановимите енергийни източници, качеството на
въздуха и опазването и управлението на природните и производствени рискове.
С покровителството на Европейския Съюз и най-вече на италианските законодатели,
сътрудничеството на местните власти и териториални сдружения, ние продължаваме
да наблюдаваме качеството на околната среда в Италия и тази на страните-членки,
опитвайки се по такъв начин да поддържаме стабилни във времето параметри и
свързвайки субективните показатели, стандартизирани, така че да отговорят на
изискванията на гражданите за качеството на средата, в която живеят.

