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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στην ανησυχητική αύξηση των επιπέδων ρύπανσης στη 
λίμνη Bolsena που οφείλεται στη φθορά των αγωγών συλλογής λυμάτων οι οποίοι βρίσκονται 
γύρω από τη λίμνη, και στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Ο τοπικός πληθυσμός είναι εξαιρετικά ανήσυχος για αυτήν την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού (πρώην άρθρο 216 
παράγραφος 6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Μετά από μια πρώτη αναφορά (αριθ. 1185/2013) που ελήφθη από τον ίδιο πολίτη και αφορά 
το ίδιο ζήτημα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κίνησαν τον Ιούλιο του 2014 διαδικασία έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις από τις ιταλικές αρχές 
σχετικά με την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1 όσον αφορά τον οικισμό της Marta 
και για την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

1 ΕΕ L 135 της 30.05.1991 σ. 40.
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δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων2 όσον αφορά την λίμνη Bolsena.

Από τις πρώτες απαντήσεις που δόθηκαν από τις ιταλικές αρχές προκύπτει ότι στην οικιστική 
περιοχή της Marta, που περιλαμβάνει τους δήμους Bolsena, Montefiascone, Marta, 
Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro και San Lorenzo Nuovo, ενδέχεται να υπάρχει μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής ότι πρόκειται να αρχίσουν διάφορα έργα με στόχο τη βελτίωση τόσο 
του αποχετευτικού συστήματος, όσο και της μονάδας επεξεργασίας.

Σε σχέση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η λίμνη 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Σε σχέση με την ειδική μνεία που αφορά την αυξανόμενη τάση 
συγκέντρωσης φωσφόρου (όπως παρατηρήθηκε το 2013), οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την 
Επιτροπή ότι αυτό οφείλεται σε πηγές ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες και σε τυχαίες 
υπερχειλίσεις αστικών λυμάτων.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα έργα 
που ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές, στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.

Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ με ειδική μνεία στην αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης 
φωσφόρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εργασίες για τη βελτίωση του συστήματος αποχέτευσης 
και της μονάδας επεξεργασίας θα συμβάλουν στη μείωση της περιεκτικότητας των υδάτων σε 
φώσφορο. Όσον αφορά τη συμβολή των πηγών της ρύπανσης που οφείλεται σε γεωργικές 
δραστηριότητες, η Επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ιταλικές αρχές προτίθενται να μειώσουν και να αποτρέψουν τη ρύπανση αυτή, στο πλαίσιο της 
εν εξελίξει διαδικασίας έρευνας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV I), που ελήφθη στις 26 Αυγούστου 2015

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι αρμόδιες αρχές διενέργησαν εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ3, η οποία περιλάμβανε επίσης εκτίμηση των 
επιπτώσεων των έργων για ορισμένους τόπους Natura 2000 της περιοχής – 
συμπεριλαμβανομένης της «λίμνης Bolsena» SIC IT6010007/SPZ 6010055– στο πλαίσιο των 
στόχων διατήρησης που ορίζει η οδηγία 92/43/ΕΚ4.

Ειδικότερα, μέσω του διατάγματος της 3ης Απριλίου 2015, το ιταλικό υπουργείο 
περιβάλλοντος, έδωσε άδεια βάσει της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν επρόκειτο να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
διατήρηση των προαναφερθέντων τόπων. Επιπλέον, για να αποφευχθεί η μόλυνση των 
επιφανειακών υδάτων, το προαναφερθέν διάταγμα ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
παρακολουθούν τη χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων πριν, κατά τη διάρκεια και 

2 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
3 Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EE L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
4 Οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 
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μετά την υλοποίηση του έργου. Η παρακολούθηση αυτή αποσκοπεί, ιδίως, στο να εξασφαλιστεί 
η μη υπέρβαση των οριακών τιμών για τις ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 98/83/ΕΚ5.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κάποια 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την πιλοτική γεωθερμική 
μονάδα για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο έρευνας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν λάβει οι ιταλικές αρχές 
για να διασφαλίσουν ότι τα επίπεδα φωσφόρου και νιτρικών αλάτων στα ύδατα της λίμνης 
Bolsena συμμορφώνονται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV II), που ελήφθη στις 31 Μαρτίου 2017

Στην αρχική της ανακοίνωση, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι αρμόδιες 
αρχές διενέργησαν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ6 η οποία περιλάμβανε επίσης εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων για ορισμένους 
τόπους Natura 2000 της περιοχής – συμπεριλαμβανομένης της «λίμνης Bolsena» SIC 
IT6010007/SPZ 6010055– στο πλαίσιο των στόχων διατήρησης που ορίζει η οδηγία 
92/43/ΕΚ7.

Μέσω του διατάγματος της 3ης Απριλίου 2015, το ιταλικό υπουργείο περιβάλλοντος, έδωσε 
άδεια βάσει της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχέδιο, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι το έργο δεν επρόκειτο να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση των 
προαναφερθέντων τόπων. Επιπλέον, για να αποφευχθεί η μόλυνση των επιφανειακών υδάτων, 
το προαναφερθέν διάταγμα ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρακολουθούν τη χημική 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Η παρακολούθηση αυτή αποσκοπεί, ιδίως, στο να εξασφαλιστεί η μη υπέρβαση των 
οριακών τιμών για τις ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 98/83/ΕΚ8.

Ωστόσο, η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία σχετικά με το EU Pilot 6800/14 με 
αποτέλεσμα διάφορες επαφές με τις ιταλικές αρχές. Έχοντας διαπιστώσει ότι η λίμνη και η 
λεκάνη απορροής της έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη περιοχή σύμφωνα με την DGR 
317/2003, η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να αναβαθμίσουν τη μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων, που δεν συμμορφώνεται με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ. Οι ιταλικές αρχές 
δεσμεύτηκαν να το πράξουν και να προβαίνουν σε τακτική ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ξεκίνησε στις 
30 Δεκεμβρίου 2015 και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του Μαΐου 2017.

Συμπέρασμα

5 Οδηγία 98/83/EΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330, 
5.12.1998, σ. 32).
6 Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 26, 28.1.2012, σ. 1.

7 Οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 
206, 22.7.1992, σ. 7. 
8 Οδηγία 98/83/EΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 32.
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Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση προόδου του φακέλου αυτού έως ότου η μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων είναι πλήρως λειτουργική.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2017

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το υδατικό σύστημα δεν παρουσιάζει σημαντικούς 
κινδύνους ευτροφισμού και η κατάσταση είναι καλή.

Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ9 (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· στο εξής: «η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα»)  
(ΟΠΥ) και η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, στην πλατφόρμα 
WISE (Water Information System for Europe), η οποία είναι σύμπραξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κοινό Κέντρο Ερευνών και Eurostat) και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Η τελευταία έκθεση διαβιβάστηκε από την Ιταλία τον Μάρτιο 2017. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που παρέχονται, η λίμνη Bolsena είναι σε καλή οικολογική κατάσταση και καλή 
χημική κατάσταση. Καμία επιδείνωση της ποιότητας της κατάστασης δεν διαφαίνεται από τα 
επίσημα στοιχεία.

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Επιτροπή ερεύνησε τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων μέσω του «EU Pilot» 6800/14.

Έχοντας διαπιστώσει ότι η λεκάνη απορροής της λίμνης έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη 
περιοχή σύμφωνα με την DGR 317/2003, η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να 
αναβαθμίσουν τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που δεν συνάδει με την αντίστοιχη 
νομοθεσία της ΕΕ. Οι ιταλικές αρχές δεσμεύτηκαν να το πράξουν και να προβαίνουν σε 
τακτική ενημέρωση. Όταν η ενημέρωση δεν ήταν διαθέσιμη ή ήταν ασαφής, η Επιτροπή 
εξέδιδε υπενθυμίσεις. Ο παραπόταμος που αναφέρει ο αναφέρων («Marta» ) έχει μέση 
δυνητική ροή 10 m³/s.

Σύμφωνα με την αρχική απάντηση των ιταλικών αρχών, η πρόσκληση για την υποβολή 
προσφορών για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 και οι 
εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του Μαΐου 2017. Ωστόσο, λόγω των ειδικών 
απαιτήσεων του εσωτερικού δικαίου, η πρόσκληση υποβολής προσφορών χρειάστηκε να 
επαναληφθεί δύο φορές.

Η Επιτροπή κάλεσε εκ νέου τις ιταλικές αρχές να επικαιροποιήσουν τον χάρτη πορείας και οι 
ιταλικές αρχές απάντησαν στις 2 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες 
πληροφορίες, η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλεγεί και οι εργασίες κατασκευής θα αρχίσουν στις 
5 Σεπτεμβρίου 2017.

Συμπέρασμα

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την 
κατάσταση προόδου του φακέλου αυτού έως ότου η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι 

9 EE L 327 της 22.12.2000
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πλήρως λειτουργική. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη όλες τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και, εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν αποδεικτικά στοιχεία, 
επιθυμεί να υποβάλει για να αμφισβητήσει τα επίσημα στοιχεία (τελευταία έκθεση: Μάρτιος 
2017), σύμφωνα με τα οποία η λίμνη παρουσιάζει καλή οικολογική και χημική κατάσταση.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙV), που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2018

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το αρμόδιο κράτος μέλος, το υδατικό σύστημα δεν 
παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους ευτροφισμού και η κατάσταση είναι καλή. Η τελευταία 
έκθεση της Ιταλίας διαβιβάστηκε στα τέλη Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
που παρέχονται, η λίμνη Bolsena ήταν σε καλή οικολογική κατάσταση και καλή χημική 
κατάσταση βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)10.

Ωστόσο, με επιστολές της 7ης Οκτωβρίου 2017 και της 26ης Ιανουαρίου 2018, ο αναφέρων 
διαβίβασε στις υπηρεσίες της Επιτροπής νέα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η 
πραγματική κατάσταση της λίμνης θα χαρακτηριζόταν από «καλή» σε «επαρκής» κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους, ιδίως λόγω της αυξανόμενης συγκέντρωσης ολικού φωσφόρου.

Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, συνιστά ενδεχομένως παραβίαση της αρχής της μη υποβάθμισης της 
κατάστασης της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Bolsena δυνάμει του άρθρο 4 της ΟΠΥ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραγράφου 6, «η προσωρινή επιδείνωση της κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων δεν συνιστά παράβαση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας εάν 
οφείλεται σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά αίτια ή από ανωτέρα βία, που είναι 
εξαιρετικές ή δεν θα μπορούσαν ευλόγως να έχουν προβλεφθεί, ιδίως ακραίες πλημμύρες και 
παρατεταμένες ξηρασίες». Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνον εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι ιταλικές αρχές φαίνεται να έχουν επίγνωση του προβλήματος, όπως υπέδειξε ο καταγγέλων, 
αναφερόμενος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Prefettura di Viterbo για 
να συζητηθεί η κατάσταση προόδου της λίμνης και οι αιτίες της υποβάθμισης, που φαίνεται να 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας του 
συστήματος συλλογής λυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν προβλέπεται να 
μειωθεί η συμβολή του φωσφόρου από τη γεωργία, ενώ προσδιορίζεται ότι αυτή είναι η κύρια 
πηγή φωσφόρου, και τα μέτρα διατήρησης που έχουν θεσπισθεί από την περιφέρεια του Λάτσιο 
δεν πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τα μέτρα διατήρησης Natura 2000. Επιπλέον, ο αναφέρων 
εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό της περιοχής ως κατάλληλη για 
εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, ενώ η ιδιαίτερη γεωλογική δομή της θα επέτρεπε 
την ανταλλαγή υγρών μεταξύ της επιφανείας του υδροφόρου ορίζοντα της λίμνης και του 
γεωθερμικού ορίζοντα μεγάλου βάθους με πιθανή επιδείνωση του πρώτου.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή έχει ερευνήσει διεξοδικά 
την αρχική αναφορά, μέσω του συστήματος «EU Pilot. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή κάλεσε 
τις ιταλικές αρχές να αναβαθμίσουν τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που δεν 
συμμορφώνεται πλήρως με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ. Οι ιταλικές αρχές δεσμεύτηκαν 
να το πράξουν και να προβαίνουν σε τακτική ενημέρωση. Όταν η ενημέρωση δεν ήταν 
διαθέσιμη ή ήταν ασαφής, η Επιτροπή εξέδιδε υπενθυμίσεις. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που 

10 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327, 22.12.2000.
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υπέβαλε ο αναφέρων, ωστόσο, θα απαιτούνταν πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί από τις ιταλικές αρχές.

Συμπέρασμα

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την 
κατάσταση προόδου του φακέλου αυτού έως ότου η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι 
πλήρως λειτουργική. Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που κοινοποίησε ο αναφέρων στις 
επιστολές του της 7ης Οκτωβρίου 2017 και της 26ης Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή θα λαμβάνει 
επίσης υπόψη τα νέα στοιχεία και εκθέσεις το ταχύτερο δυνατό και, εφόσον απαιτείται, θα 
θέσει εκ νέου το ζήτημα της επιδείνωσης της κατάστασης της ποιότητας των υδάτων της λίμνης 
Bolsena σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα στις ιταλικές αρχές.

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V), που ελήφθη στις 21 Μαΐου 2019

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αναφέρων μέσω της διαδικασίας EU 
Pilot 6800/14. Το ζήτημα διερευνήθηκε και τα κύρια πορίσματα ήταν ότι η εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετεί την περιοχή της λίμνης Bolsena - ιδίως εκείνη που 
εξυπηρετεί τον ποταμό της - δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα με την οδηγία 2000/60/ΕΕ11 σχετικά με την πολιτική των υδάτων. 

Μετά από κάποια καθυστέρηση στην αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων λόγω 
ειδικών απαιτήσεων του εθνικού δικαίου, η Επιτροπή απηύθυνε ορισμένες υπενθυμίσεις με 
στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ιταλικών 
αρχών της 2ας Αυγούστου 2017, η κατασκευή της εγκατάστασης βρισκόταν τελικά σε εξέλιξη.

Ωστόσο, μετά τις ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών, ο αναφέρων 
υπέβαλε νέα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της 
κατάστασης της λίμνης από «καλή» σε «επαρκής», η οποία θα μπορούσε επίσης να προκληθεί 
από τη γεωργία, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης φωσφόρου στη λίμνη. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες εστάλησαν με επιστολές στις 7 Οκτωβρίου 2017 και 26 
Ιανουαρίου 2018.

Στο πλαίσιο της οριζόντιας προσέγγισης που ακολουθείται για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από νιτρικά σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
κατά της Ιταλίας για την παραβίαση της οδηγίας 91/676/CE του Συμβουλίου για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης12 . Στις 8 Νοεμβρίου 2018, εστάλη 
στην Ιταλία προειδοποιητική επιστολή όσον αφορά τον χαρακτηρισμό περιοχών 
ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση, την παρακολούθησή τους και τη θέσπιση πρόσθετων 
μέτρων προστασίας σε περιοχές που πλήττονται από νιτρορύπανση. Η παράβαση αυτή 
καλύπτει την περιφέρεια Lazio. 

Συμπέρασμα 

Όσον αφορά τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει εξετάσει τις 
κύριες πηγές ρύπανσης της λίμνης Bolsena, οι οποίες είναι σημαντικές βάσει του δικαίου της 

11 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σ. 1–73.
12 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ΕΕ L 375, της 31.12.1991, σ. 1–8.
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ΕΕ, όπως επισημαίνει ο αναφέρων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.VI), που ελήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2020

Η αναφορά

Ο αναφέρων είχε θέσει στο παρελθόν ζητήματα ποιότητας των υδάτων που επηρεάζουν 
δυσμενώς τη λίμνη Bolsena, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και τη ρύπανση 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν στις προηγούμενες 
ανακοινώσεις της Επιτροπής. Με τα πλέον πρόσφατα έγγραφα, ο αναφέρων εγείρει ένα νέο 
ζήτημα, το οποίο είναι η πιθανή ζημία στο οικοσύστημα που οφείλεται σε μια 
προγραμματισμένη γεωθερμική μονάδα με πέντε φρέατα παραγωγής και τέσσερα φρέατα 
επανέγχυσης. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης τον σεισμικό κίνδυνο στη συγκεκριμένη 
περιοχή.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων παραπέμπει στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγία (ΕΕ) 2018/200113 σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες, όσον αφορά τη 
γεωθερμική ενέργεια, περιλαμβάνουν την ακόλουθη επιφύλαξη: «ανάλογα με τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά μιας περιοχής, η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει 
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ουσιών από υπόγεια υγρά και άλλους γεωλογικούς 
σχηματισμούς του υπεδάφους, οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον».

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκτίμησης, σχεδιασμού ή αδειοδότησης για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλη την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και, στην περίπτωση των γεωθερμικών μονάδων, αυτό 
απαιτεί κατά περίπτωση αξιολόγηση με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσον οι τοπικές συνθήκες 
είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες γεωλογικές συνθήκες. Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή, 
η ιταλική νομοθεσία απαιτεί την επιτόπια γεωθερμική έρευνα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
περαιτέρω αδειών. 

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το έργο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των 
δοκιμαστικών φρεάτων και των παρατεταμένων δοκιμών, ενώ η μονάδα καθαυτή θα απαιτούσε 
περαιτέρω εγκρίσεις στο τέλος του σταδίου δοκιμής, εάν η περιοχή κριθεί κατάλληλη για 
γεωθερμική εκμετάλλευση. 

Κάθε τέτοιο μέτρο υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
προσφύγει στο περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (Tribunale amministrativo regionale). 
Επιπλέον, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία παραβίασης του δικαίου της ΕΕ.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209.
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