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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2191/2013, внесена от Пиеро Бруни, с италианско 
гражданство, относно замърсяване на езерото Болсена

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към обезпокояващото повишаване на 
нивата на замърсяване в езерото Болсена, причинено от влошаване на състоянието на 
колекторните тръби за отпадъчни води около езерото и от пречиствателната станция.

Местните жители са изключително разтревожени от тази ситуация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6) от Правилника за 
дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

След предходна петиция (петиция № 1185/2013), получена от същия гражданин и по 
същия въпрос, през юли 2014 г. службите на Комисията започнаха процедура за 
разследване.

Във връзка с това службите на Комисията поискаха пояснения от италианските органи 
по отношение на спазването на разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1 по отношение на 
агломерацията Марта и по отношение на спазването на разпоредбите на Директива 
2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
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политиката за водите2 във връзка с езерото Болсена.

Първите отговори, представени от италианските органи, показват, че агломерацията 
Марта, която включва общините Болсена, Монтефиасконе, Марта, Каподимонте, 
Градоли, Гроте ди Кастро и Сан Лоренцо Нуово, може да е в нарушение на член 4 от 
Директива 91/271/ЕИО. Италианските органи уведомиха службите на Комисията, че са 
на път да започнат дейности за подобряване на състоянието както на канализационната 
система, така и на пречиствателната станция.

Във връзка с Директива 2000/60/ЕО, италианските органи информираха Комисията, че 
езерото е в добро състояние. По-конкретно във връзка с тенденцията на нарастване на 
концентрацията на фосфор (наблюдавана през 2013 г.), италианските органи 
информираха Комисията, че това се дължи на селскостопански източници и на 
инцидентни разливи на градски отпадъчни води.

Заключение

Що се отнася до Директива 91/271/ЕИО, Комисията ще следи внимателно дейностите, 
обявени от италианските органи, в контекста на текущото разследване.

Що се отнася до Директива 2000/60/ЕО, по-специално във връзка с тенденцията на 
нарастване на концентрацията на фосфор, Комисията счита, че дейностите по 
подобряване на състоянието на канализационната система и на пречиствателната 
станция ще допринесат за намаляване на равнищата на фосфор във водата. Що се отнася 
до количествата от селскостопански източници, Комисията ще поиска допълнителни 
разяснения за това как италианските органи възнамеряват да се намали и предотврати 
това замърсяване, в контекста на текущата процедура за разследване.

4. Отговор на Комисията REV I, получен на 26 август 2015 г.

Комисията констатира, че компетентните органи са извършили ОВОС съгласно 
Директива 2011/92/ЕС3, която включва и оценка на въздействието на проекта върху 
различни обекти от „Натура 2000“, разположени в района – включително 
SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di Bolsena“ – с оглед на целите за тяхното опазване 
съгласно Директива 92/43/ЕИО4.

По-специално с Декрет от 3 април 2015 г. Министерството на околната среда на Италия 
предоставя на проекта разрешение във връзка с ОВОС, като стига до заключението, че 
проектът няма да окаже съществено въздействие върху опазването на горепосочените 
обекти. Освен това, с цел да се избегне замърсяване на подпочвените води, в 
горепосочения декрет се предвижда компетентните органи да следят химическото 
състояние на подпочвените води преди, по време на и след изпълнението на проекта. 

2 ОВ 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
3 Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
4 Директива 92/43/ЕО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. 
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Целта на това наблюдение е по-специално да се гарантира, че пределно допустимите 
стойности за веществата, посочени в Директива 98/83/ЕО5, не са надвишени.

Заключение

С оглед на горепосочените факти Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда по отношение на пилотната 
геотермална станция, посочена от вносителя на петицията.

Както обаче вече беше съобщено на Европейския парламент, в рамките на текущо 
разследване Комисията ще оцени мерките, предприети от италианските органи, за да се 
гарантира, че равнищата на фосфор и нитрати във водите на езерото Болсена са в 
съответствие с приложимите екологични стандарти на ЕС.

5. Отговор на Комисията REV II, получен на 31 март 2017 г.

В първоначалното си съобщение Комисията констатира, че компетентните органи са 
извършили оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 
2011/92/ЕС6, която включва и оценка на въздействието на проекта върху различни обекти 
от „Натура 2000“, разположени в района – включително SIC IT6010007/SPZ 6010055 
„Lago di Bolsena“ – с оглед на целите за тяхното опазване съгласно Директива 
92/43/ЕИО7.

С Декрет от 3 април 2015 г. Министерството на околната среда на Италия предоставя на 
проекта разрешение във връзка с ОВОС, като стига до заключението, че проектът няма 
да окаже съществено въздействие върху опазването на горепосочените обекти. Освен 
това, с цел да се избегне замърсяване на подпочвените води, в горепосочения декрет се 
предвижда компетентните органи да следят химическото състояние на подпочвените 
води преди, по време на и след изпълнението на проекта. Целта на това наблюдение е по-
специално да се гарантира, че пределно допустимите стойности за веществата, посочени 
в Директива 98/83/ЕО8, не са надвишени.

Комисията обаче започна свое собствено разследване в рамките на EU Pilot 6800/14, в 
резултат на което неколкократно беше осъществен обмен с италианските органи. След 
като установи, че езерото и неговият басейн са обозначени като чувствителна зона по 
силата на DGR 317/2003, Комисията прикани италианските органи да модернизират 
съоръжението за пречистване на отпадъчните води, което не отговаря на изискванията 
на приложимото законодателство на ЕС. Италианските органи се ангажираха да 
извършат това и да предоставят редовно информация. Съгласно последната налична 
информация, тръжната процедура е стартирала на 30 декември 2015 г., а работата следва 
да приключи до май 2017 г.

5 Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от 
човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).
6 Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

7 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 
22.7.1992 г., стр. 7). 
8 Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 
5.12.1998 г., стр. 32).
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Заключение

Комисията ще наблюдава напредъка по това досие, докато съоръжението за пречистване 
на отпадъчните води не започне да функционира пълноценно.

6. Отговор на Комисията (REV ІІІ), получен на 30 август 2017 г.

Според наличната информация водният обект не поражда съществени рискове от 
еутрофикация и неговото състояние е добро.

Държавите членки докладват официалните данни на Комисията съгласно Директива 
2000/60/ЕО9 (Рамковата директива за водите; по-надолу „РДВ“) и докладването се 
извършва по електронен път на платформа, наречена WISE (Water Information System for 
Europe – Информационна система за водите за Европа), която представлява партньорство 
между Европейската комисия (ГД „Околна среда“, Съвместния изследователски център 
и Евростат) и Европейската агенция за околната среда.

Последният за момента доклад от Италия е предаден през март 2017 г. Според 
официално докладваните данни екологичното и химичното състояние на езерото 
Болсена e добро. Според официалните данни изглежда, че не е налице влошаване на 
неговото състояние по отношение на качеството съгласно РДВ.

Както беше посочено в предходното съобщение до Европейския парламент, Комисията 
разследва въпроса, повдигнат от вносителя на петицията, в рамките на EU Pilot 6800/14.

След като установи, че езерото и неговият басейн са обозначени като чувствителна зона, 
Комисията прикани италианските органи да модернизират съоръжението за пречистване 
на отпадъчните води, което не отговаря изцяло на изискванията на приложимото 
законодателство на ЕС. Италианските органи се ангажираха да извършат това и да 
предоставят редовно информация. В случаите, когато актуализациите не бяха изпращани 
или бяха неясни, Комисията отправяше напомняния. Притокът, посочен от вносителя на 
петицията (река „Марта“), има среден потенциален отток от 10 m³/s.

Съгласно първоначалния отговор на италианските органи тръжната процедура за 
водопречиствателното съоръжение е стартирала на 30 декември 2015 г., а работата 
следва да приключи до май 2017 г. Поради специфичните изисквания на националното 
право обаче тръжната процедура е трябвало да бъде повторена два пъти.

Комисията отново прикани италианските органи да актуализират пътната карта и 
италианските органи отговориха на 2 август 2017 г. Според най-актуалната налична 
информация е избрана печелившата оферта и строителните работи ще започнат на 
5 септември 2017 г.

Заключение

Както беше посочено в предходното съобщение, Комисията ще продължи да наблюдава 
напредъка по това досие, докато съоръжението за пречистване на отпадъчните води не 

9 OВ L 327, 22.12.2000 г.
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започне да функционира пълноценно. Комисията също така ще вземе предвид цялата 
информация, предоставена от вносителя на петицията, и когато е необходимо, всички 
данни, които той би желал да представи, за да оспори официалните данни (последен 
доклад: март 2017 г.), според които екологичното и химичното състояние на езерото е 
добро.

7. Отговор на Комисията (REV IV), получен на 7 март 2018 г.

Според информацията, предоставена от засегнатата държава членка, водният обект не 
поражда съществени рискове от еутрофикация и неговото състояние е добро. 
Последният доклад от Италия беше представен през март 2017 г. и според съобщените 
официални данни екологичното и химичното състояние на езерото Болсена e добро 
съгласно Рамковата директива за водите (РДВ)10.

С писма от 7 октомври 2017 г. и 26 януари 2018 г. обаче вносителят на петицията 
предостави на службите на Комисията нови доказателства, според които действителният 
статус на езерото ще премине от „добър“ към „задоволителен“ през предходната година, 
най-вече поради увеличаване на общите концентрации на фосфор.

Ако бъде потвърдено, това може да представлява нарушение на принципа на забрана за 
влошаване на качеството на водите на езерото Болсена съгласно член 4 от РДВ. Съгласно 
член 4, параграф 6, „временното влошаване на състоянието на водните обекти няма да 
бъде нарушение на изискванията на настоящата директива, ако е в резултат на естествени 
причини или обстоятелства, свързани с непреодолима сила, които са изключителни или 
не са могли да бъдат предсказани, и особено силни наводнения и продължителни 
засушавания“. Това обаче е приемливо единствено когато са изпълнени определени 
условия.

Италианските органи изглежда са наясно с проблема, както посочва вносителят на 
петицията във връзка със среща, която се е състояла в префектурата на Витербо, за да 
обсъдят състоянието на езерото и причините за влошаването на неговото състояние, 
които изглежда зависят от редица фактори, включително неправилното функциониране 
на системата за събиране на отпадъчни води. Според вносителя на петицията обаче не са 
предвидени никакви мерки, за да се ограничи замърсяването с фосфор от земеделието, 
въпреки че то е идентифицирано като основен източник на фосфор, а мерките за 
опазване, приети от регион Лацио, няма да отговарят на критериите на ЕС за мерки за 
опазване по „Натура 2000“. Освен това вносителят на петицията изразява загриженост 
относно евентуалното определяне на областта като подходяща за използване на 
геотермалната енергия, въпреки че нейната особена геоложка структура ще даде 
възможност за обмен на течности между повърхностния водоносен хоризонт 
(включително езерото) и дълбокия геотермален водоносен хоризонт, което може да 
доведе до влошаване на състоянието на повърхностния водоносен хоризонт.

Както беше посочено в нейните предишните съобщения, Комисията проучи задълбочено 
първоначалната петиция чрез EU Pilot. Във връзка с това Комисията прикани 
италианските органи да модернизират съоръжението за пречистване на отпадъчните 

10 Директива 2000/60/EО, OВ L 327, 22.12.2000 г.
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води, което не отговаря изцяло на изискванията на приложимото законодателство на ЕС. 
Италианските органи се ангажираха да извършат това и да предоставят редовно 
информация. В случаите, когато актуализациите не бяха изпращани или бяха неясни, 
Комисията отправяше напомняния. Съгласно новите данни, представени от вносителя на 
петицията, обаче ще бъдат необходими допълнителни мерки освен тези, които вече са 
съобщени от италианските органи.

Заключение

Както беше посочено в предходните съобщения, Комисията ще продължи да наблюдава 
напредъка по това досие, докато съоръжението за пречистване на отпадъчните води не 
започне да функционира пълноценно. В светлината на новите елементи, представени от 
вносителя на петицията в писмата му от 7 октомври 2017 г. и от 26 януари 2018 г., 
Комисията ще вземе предвид също така новите данни и доклади веднага щом са налични 
и когато е необходимо, ще повдигне въпроса за влошаването на качеството на водите на 
езерото Болсена съгласно член 4 от РДВ пред италианските органи.

8. Отговор на Комисията (REV V), получен на 21 май 2019 г.

Комисията предприе мерки във връзка с опасенията, изразени от вносителя на петицията, 
чрез EU Pilot 6800/14. Въпросът беше разследван и съгласно основните констатации 
съоръжението за пречистване на отпадъчните води, обслужващо района на езерото 
Болсена – и по-специално съоръжението, обслужващо вливащата се в него река – не е 
изцяло в съответствие с изискванията на приложимото законодателство на ЕС, и по-
специално Директива 2000/60/ЕО11 относно политиката за водите. 

След известно закъснение на модернизирането на съоръжението за пречистване на 
отпадъчни води поради специфични изисквания на националното законодателство, 
Комисията отправи редица напомняния, насочени към ускоряване на процеса. Както е 
посочено в съобщението на италианските органи от 2 август 2017 г., строителството на 
съоръжението най-накрая е започнало към посочения момент.

След изслушванията, проведени в комисията по петиции, вносителят на петицията обаче 
представи нови доказателства и информация относно продължаващото влошаване на 
състоянието на езерото от „добро“ на „задоволително“, което също изглежда е 
причинено от селското стопанство, като в резултат на това се увеличава концентрацията 
на фосфор в езерото. Тази информация беше представена с писма от 7 октомври 2017 г. 
и 26 януари 2018 г.

В рамките на хоризонталния подход за справяне със замърсяването с нитрати във всички 
държави членки, Комисията реши да започне производство за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу Италия за нарушаване на Директива 91/676/EО на 
Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници12. 
На 8 ноември 2018 г. беше изпратено официално уведомително писмо до Италия във 
връзка с определянето на райони, уязвими по отношение на нитратите, тяхното 

11 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. 
за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите 
(OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1–73).
12 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).
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наблюдение и приемането на допълнителни мерки за защита в районите, засегнати от 
замърсяване с нитрати. Това нарушение обхваща регион Лацио. 

Заключение 

С оглед на горепосочените забележки Комисията счита, че е разгледала основните 
източници на замърсяване на езерото Болсена, които са от значение съгласно правото на 
ЕС, посочено от вносителя на петицията. Комисията ще продължи да следи 
положението.

8. Отговор на Комисията (REV VI), получен на 23 ноември 2020 г.

Петицията

В миналото вносителят на петицията е повдигал въпроси, свързани с качеството на 
водата, които оказват неблагоприятно въздействие върху езерото Болсена, по-специално 
по отношение на пречистването на отпадъчните води и емисиите от селското стопанство. 
Тези проблеми бяха разгледани в предишните съобщения на Комисията. С последния 
набор от документи вносителят на петицията повдига нов въпрос – потенциалната вреда 
на екосистемата, произтичаща от планирана геотермална централа с пет производствени 
кладенеца и четири кладенеца за повторно инжектиране. Вносителят на петицията също 
така посочва сеизмичния риск в този конкретен район.

Забележки на Комисията

Вносителят на петицията посочва съображенията на Директива (ЕС) 2018/200113 за 
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, които по 
отношение на геотермалната енергия включват следното условие: „в зависимост от 
геоложките характеристики на дадена област производството на геотермална енергия 
може да доведе до отделяне на парникови газове и други вещества от подземни флуиди 
и други подземни геоложки образувания, които са вредни за здравето и околната среда“.

По време на процедурите за оценка, планиране или лицензиране на инсталации за 
енергия от възобновяеми източници държавите членки следва да вземат предвид цялото 
законодателство на Съюза в областта на околната среда, а в случая на геотермалните 
централи това изисква оценка за всеки отделен случай, с цел да се установи дали 
местните условия са подходящи за конкретните геоложки обстоятелства. В съответствие 
с горепосочения принцип италианското законодателство изисква геотермални 
изследвания на място като предварително условие преди издаването на нови разрешения. 

Заключение

Според наличната информация понастоящем проектът е на етап проучвателни кладенци 
и продължителни изпитвания, докато станцията като такава ще изисква допълнителни 
разрешения в края на етапа на изпитване, ако районът е подходящ за геотермална 

13 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (текст от 
значение за ЕИП), ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82 – 209.
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експлоатация. 

Всяка такава стъпка подлежи на съдебен контрол и всяка заинтересована страна може да 
сезира Tribunale Amministrativo Regionale. Освен това на този етап няма доказателства за 
нарушение на правото на ЕС.


