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Bolsena järve saastuse kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu Bolsena järve saastuse murettekitavale suurenemisele, mis 
on põhjustatud järveäärsetest reovee kogumistorudest ja reoveepuhastist.

Kohalikud elanikud on olukorra pärast väga mures.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 5. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6 (endise artikli 216 lõige 6)).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjoni talitused alustasid sama petitsiooni esitajalt saadud varasema ja sama 
teemat käsitleva petitsiooni (nr 1185/2013) põhjal 2014. aasta juulis uurimismenetluse.

Euroopa Komisjoni talitused on palunud sellega seoses Itaalia ametiasutustelt selgitusi nõukogu 
21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta)1 sätete täitmise 
kohta seoses Marta linnastuga ning direktiivi 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik)2 sätete täitmise kohta seoses Bolsena järvega.

Esimestest Itaalia ametiasutustelt saadud vastustest nähtub, et on võimalik, et Marta linnastu, 
kuhu kuuluvad Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro ja San 

1 EÜT L 135,30.5.1991, lk 40.
2 EÜT 327, 22.12.2000, lk 1.
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Lorenzo Nuovo omavalitsused, on direktiivi 91/271/EMÜ artikli 4 sätteid rikkunud. Itaalia 
ametiasutused on Euroopa Komisjoni talitustele teada andnud, et kanalisatsioonisüsteemi ja 
reoveepuhasti parandamiseks alustatakse mitmeid töid.

Seoses direktiiviga 2000/60/EÜ on Itaalia ametiasutused Euroopa Komisjoni teavitanud, et 
järve seisund on hea. Mis puudutab fosforisisalduse suurenemist (mida märgati 2013. aastal), 
siis selle kohta on Itaalia ametiasutused komisjonile teada andnud, et see on tingitud nii 
põllumajanduslikest allikatest kui ka linna reovee juhuslikest leketest.

Järeldus

Seoses direktiiviga 91/271/EMÜ jälgib Euroopa Komisjon käimasoleva uurimise raames 
hoolikalt, kas tööd, millest Itaalia ametiasutused on teada andnud, viiakse ellu.

Seoses direktiiviga 2000/60/EÜ ja eelkõige konkreetse viitega fosforisisalduse suurenemise 
suundumusele leiab komisjon, et kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti parandamiseks 
tehtavad tööd aitavad vee fosforisisalduse vähendamisele kaasa. Seoses reostuse pärinemisega 
põllumajanduslikest allikatest palub komisjon käimasoleva uurimise käigus täpsustusi selle 
kohta, kuidas Itaalia ametiasutused kavatsevad sellist reostust vähendada ja ennetada.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV I), mis saadi 26. augustil 2015

Euroopa Komisjon täheldab, et pädevad asutused on viinud läbi keskkonnamõju hindamise 
vastavalt direktiivile 2011/92/EL3, selle käigus hinnati ka projekti tagajärgi mitmetele 
lähedalasuvatele Natura 2000 aladele, sealhulgas alale SIC IT6010007/SPZ 6010055 ''Lago di 
Bolsena'', arvestades direktiivi 92/43/EÜ4 kohaseid looduskaitse eesmärke.

Itaalia keskkonnaminister andis 3. aprilli 2015. aasta dekreediga projektile keskkonnamõju 
hindamise alusel loa, olles jõudnud järeldusele, et projekt ei kahjusta märkimisväärselt 
eelnimetatud alade looduskaitset. Et vältida põhjavee reostust, nõuti kõnealuses dekreedis, et 
pädevad asutused jälgiksid projekti elluviimise eel, käigus ja järel põhjavee keemilist koostist. 
Jälgimisega tuleb eelkõige tagada, et ei ületataks direktiivis 98/83/EÜ5 loetletud ainete 
piirnorme.

Järeldus

Eelnevat arvestades ei tuvastanud komisjon ELi keskkonnaalaste õigusaktide rikkumist seoses 
petitsiooni esitaja nimetatud geotermilise elektrijaamaga.

Kuid nagu Euroopa Parlamendile on juba teatatud, hindab komisjon käimasoleva uurimise 
raames Itaalia ametivõimude meetmeid, mis on võetud selleks, et tagada Bolsena järve fosfori- 
ja nitraadisisalduse vastavus kehtivatele ELi keskkonnanormidele.

3 Direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.1.2012, 
lk 1).
4 Direktiiv 92/43/EÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, EÜT L 206, 
22.7.1992, lk 7. 
5Direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32).
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5. Euroopa Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 31. märtsil 2017

Euroopa Komisjon täheldas oma esialgses teatises, et pädevad asutused on viinud läbi 
keskkonnamõju hindamise vastavalt direktiivile 2011/92/EL6, selle käigus hinnati ka projekti 
tagajärgi mitmetele lähedalasuvatele Natura 2000 aladele, sealhulgas alale SIC IT6010007/SPZ 
6010055 ''Lago di Bolsena'', arvestades direktiivi 92/43/EÜ7 kohaseid looduskaitse eesmärke.

Itaalia keskkonnaminister andis 3. aprilli 2015. aasta dekreediga projektile keskkonnamõju 
hindamise alusel loa, olles jõudnud järeldusele, et projekt ei kahjusta märkimisväärselt 
eelnimetatud alade looduskaitset. Et vältida põhjavee reostust, nõuti kõnealuses dekreedis, et 
pädevad asutused jälgiksid projekti elluviimise eel, käigus ja järel põhjavee keemilist koostist. 
Jälgimisega tuleb eelkõige tagada, et ei ületataks direktiivis 98/83/EÜ8 loetletud ainete 
piirnorme.

Euroopa Komisjon alustas aga ise uurimist menetlusega EU Pilot 6800/14, mistõttu suheldi 
korduvalt Itaalia ametiasutustega. Olles teinud kindlaks, et järv ja selle bassein on vastavalt 
dokumendile DGR 317/2003 (Giunta Regionale otsus) tundlik ala, kutsus Euroopa Komisjon 
Itaalia ametiasutusi üles ajakohastama reovee käitlemise rajatist, mis ei olnud vastavuses 
asjaomaste ELi õigusaktidega. Itaalia ametiasutused lubasid seda teha ja anda regulaarselt uut 
teavet. Viimase olemasoleva teabe kohaselt kuulutati hankemenetlus välja 30. detsembril 2015 
ja tööd peaksid valmima 2017. aasta maiks.

Järeldus

Euroopa Komisjon jälgib selle küsimuse edenemist, kuni reovee käitlemise rajatis on täiesti 
töökorras.

6. Euroopa Komisjoni vastus (REV III), mis saadi 30. augustil 2017

Kättesaadava teabe kohaselt ei ole veekogu eutrofeerumise oht kuigi suur ja selle seisund on 
hea.

Liikmesriigid esitavad komisjonile andmeid vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ9 (edaspidi 
„veepoliitika raamdirektiiv“) ja seda tehakse elektrooniliselt WISE platvormi (Water 
Information System for Europe) kaudu, mida haldavad ühiselt Euroopa Komisjon (keskkonna 
peadirektoraat, Teadusuuringute Ühiskeskus ja Eurostat) ning Euroopa Keskkonnaamet.

Itaalia esitas viimase aruande 2017. aasta märtsis. Vastavalt ametlikele andmetele on Bolsena 
järve ökoloogiline seisund ja keemiline seisund hea. Ametlikest andmetest ei nähtu, et selle 
kvaliteedi seisund vastavalt veepoliitika raamdirektiivile oleks halvenenud.

Nagu märgitud varasemates teatistes Euroopa Parlamendile, on Euroopa Komisjon uurinud 
petitsiooni esitaja tõstatatud küsimusi menetlusega EU Pilot 6800/14.

6 Direktiiv 2011/92/EL teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta, ELT L 26, 28.1.2012, 
lk 1.
7 Direktiiv 92/43/EÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, EÜT L 206, 
22.7.1992, lk 7. 
8 Direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta, EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.
9 EÜT L 327, 22.12.2000.
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Olles teinud kindlaks, et järv ja selle bassein on tundlik ala, kutsus Euroopa Komisjon Itaalia 
ametiasutusi üles ajakohastama reovee käitlemise rajatist, mis ei olnud asjaomaste ELi 
õigusaktidega täielikult vastavuses. Itaalia ametiasutused lubasid seda teha ja anda regulaarselt 
uut teavet. Kui ajakohastatud andmeid ei saadetud või olid need ebaselged, esitas Euroopa 
Komisjon meeldetuletusi. Petitsiooni esitaja nimetatud lisajõe (Marta jõe) potentsiaalne 
keskmine vooluhulk on 10 m³/s.

Vastavalt Itaalia ametiasutuste esialgsele vastusele kuulutati reoveekäitise hankemenetlus välja 
30. detsembril 2015 ja tööd oleksid pidanud valmima 2017. aasta maiks. Siseriikliku õiguse 
konkreetsete nõuete tõttu tuli hankemenetlust aga kaks korda korrata.

Euroopa Komisjon palus veel kord Itaalia ametiasutustel tegevuskava ajakohastada ja Itaalia 
ametiasutused vastasid 2. augustil 2017. Viimaste andmete kohaselt on menetluse võitja valitud 
ja ehitustööd algavad 5. septembril 2017.

Järeldus

Nagu eelmises teates öeldud, jälgib Euroopa Komisjon selle küsimuse edenemist, kuni reovee 
käitlemise rajatis on täiesti töökorras. Lisaks võtab Euroopa Komisjon arvesse kõiki petitsiooni 
esitaja esitatud andmeid, samuti kogu tõendusmaterjali, kui petitsiooni esitaja peaks soovima 
vaidlustada ametlikke andmeid (viimane aruanne: 2017. aasta märts), mille kohaselt on järve 
ökoloogiline ja keemiline seisund hea.

7. Euroopa Komisjoni vastus (REV IV), mis saadi 7. märtsil 2018

Liikmesriigi esitatud teabe kohaselt ei ole veekogu eutrofeerumise oht kuigi suur ja selle 
seisund on hea. Itaalia viimane aruanne esitati märtsis 2017. Ametlikele andmete kohaselt on 
Bolsena järve ökoloogiline ja keemiline seisund hea, vastavalt veepoliitika raamdirektiivile10.

Kuid 7. oktoobri 2017. aasta ja 26. jaanuari 2018. aasta kirjades esitas petitsiooni esitaja 
Euroopa Komisjoni talitustele uusi tõendeid, mille kohaselt on tegelik olukord viimase aasta 
jooksul olnud mitte „hea”, vaid „piisav”, seda eelkõige fosfori üldise kontsentratsiooni 
suurenemise tõttu.

Kui see leiab kinnitust, võib Bolsena järve seisundi puhul olla tegemist vee kvaliteedi olukorra 
halvenemise ärahoidmise põhimõtte rikkumisega (veepoliitika raamdirektiivi artikkel 4). 
Artikli 4 lõikes 6 on sätestatud, et „veekogude seisundi ajutist halvenemist ei loeta käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumiseks, kui see tuleneb loomulikest asjaoludest või vääramatust jõust, 
mis on erandlik või mida ei olnud võimalik ette näha, eelkõige äärmiselt suurtest üleujutustest 
või pikaajalisest põuast või ettenägematutest õnnetustest tingitud asjaoludest“. See on siiski 
lubatud vaid siis, kui on täidetud teatud tingimused.

Itaalia ametiasutused näivad olevat sellest probleemist teadlikud, nagu märkis petitsiooni 
esitaja, viidates kohtumisele Prefettura di Viterbos, et arutada järve seisundit ja selle 
halvenemise põhjuseid, mis paistavad sõltuvat mitmest tegurist, sealhulgas reovee kogumise 

10 Direktiiv 2000/60/EÜ, EÜT L 327, 22.12.2000.
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süsteemi talitlushäirest. Petitsiooni esitaja sõnul ei tehta aga midagi, et vähendada fosforiheiteid 
põllumajandusest, mis on tuvastatud kui peamine fosforiallikas, ning Lazio maakonna vastu 
võetud kaitsemeetmed ei vasta ELi kriteeriumitele Natura 2000 alade kaitsemeetmete kohta. 
Lisaks on petitsiooni esitaja mures, et ala võidakse määrata sobivaks geotermilise energia 
kasutamiseks, kuna selle eriline geoloogiline struktuur võimaldaks vedelike vahetust ülemise 
põhjaveekihi (sh järve) ning sügavate geotermiliste põhjaveekihtide vahel, see aga võib esimest 
ohustada.

Nagu Euroopa Komisjon on varasemates teatistes märkinud, uuris ta algset petitsiooni 
põhjalikult projekti EU Pilot kaudu. Sellega seoses nõudis Euroopa Komisjon tungivalt, et 
Itaalia ametiasutused ajakohastaksid reovee käitlemise rajatist, mis ei olnud asjaomaste ELi 
õigusaktidega täielikult vastavuses. Itaalia ametiasutused lubasid seda teha ja anda regulaarselt 
uut teavet. Kui ajakohastatud andmeid ei saadetud või olid need ebaselged, esitas Euroopa 
Komisjon meeldetuletusi. Vastavalt petitsiooni esitaja esitatud uutele tõenditele oleks siiski 
vaja võtta täiendavaid meetmeid lisaks nendele, millest Itaalia ametiasutused on juba teatanud.

Järeldus

Nagu eelmistes teatistes öeldud, jälgib Euroopa Komisjon selle küsimuse edenemist, kuni 
reovee käitlemise rajatis on täiesti töökorras. Pidades silmas uusi elemente, mille petitsiooni 
esitaja esitas 7. oktoobri 2017. aasta ja 26. jaanuari 2018. aasta kirjas, võtab Euroopa Komisjon 
arvesse ka uusi tõendeid ja aruanded, niipea kui need on kättesaadavad, ja tõstatab vajaduse 
korral Itaalia ametiasutustega küsimuse vee kvaliteedi halvenemisest Bolsena järves 
veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 alusel.

8. Euroopa Komisjoni vastus (REV V), mis saadi 21. mail 2019

Euroopa Komisjon uurinud petitsiooni esitaja tõstatatud küsimusi menetlusega EU Pilot 
6800/14. Küsimust uuriti ning peamised järeldused olid, et Bolsena järve piirkonda (eelkõige 
sellesse suubuvat jõge) teenindav reoveepuhasti ei vastanud täielikult asjakohastele ELi 
õigusaktidele, nimelt direktiivile 2000/60/EL11 veepoliitika kohta. 

Kui reoveepuhasti ajakohastamine oli siseriikliku õiguse erinõuete tõttu viibinud, saatis 
Euroopa Komisjon protsessi kiirendamiseks mitu meeldetuletust. Itaalia ametiasutuste 2. 
augusti 2017. aasta teatises väideti, et puhasti ehitustöödega liiguti selleks ajaks juba edasi.

Petitsioonikomisjonis toimunud kuulamistele lisaks esitas petitsiooni esitaja aga uusi tõendeid 
ja teavet järve seisundi jätkuva halvenemise kohta „heast” seisundist „piisavaks”, mis oleks 
tingitud ka põllumajandusest ja mille tulemusena suureneks järves fosfori kontsentratsioon. 
Selline teave esitati 7. oktoobri 2017. aasta ja 26. jaanuari 2018. aasta kirjaga.

Horisontaalse lähenemisviisi raames nitraadireostuse vähendamiseks kõikides liikmesriikides 
otsustas Euroopa Komisjon alustada Itaalia suhtes rikkumismenetlust seoses nõukogu direktiivi 
91/676/EÜ (veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest)12 
rikkumisega . 8. novembril 2018 saadeti Itaaliale ametlik kiri, milles käsitleti nitraatide suhtes 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik. (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73).
12 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest, EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1–8.
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tundlike alade määramist, nende seiret ja täiendavate kaitsemeetmete võtmist nitraaditundlikest 
aladest mõjutatud piirkondades. See rikkumisjuhtum hõlmab Lazio piirkonda. 

Järeldus 

Seoses eespool nimetatud tähelepanekutega on Euroopa Komisjon seisukohal, et ta on 
tegelenud petitsiooni esitaja osutatud Bolsena järve peamiste saasteallikatega, mis on ELi 
õiguse kohaselt asjakohased. Euroopa Komisjon jätkab olukorra jälgimist.

8. Euroopa Komisjoni vastus ( REV VI), mis saadi 23. novembril 2020

Petitsioon

Petitsiooni esitaja on ka varem tõstatanud vee kvaliteeti puudutavaid probleeme, mis avaldavad 
kahjulikku mõju Bolsena järvele, eelkõige mis puudutab reovee puhastamist ja 
põllumajandusest lähtuvat reostust. Neid probleeme on käsitletud komisjoni varasemates 
teatistes. Kõige uuemates dokumentides tõstatab petitsiooni esitaja uue küsimuse, nimelt 
ökosüsteemile potentsiaalselt avalduva kahju, mis tuleneb kavandatavast geotermilisest 
elektrijaamast, millel on viis tootmiskaevu ja neli injektsioonikaevu. Petitsiooni esitaja juhib 
tähelepanu ka maavärinaohule selles piirkonnas.

Komisjoni tähelepanekud

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu direktiivi (EL) 2018/200113 (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise kohta) põhjendustele, mis sisaldavad geotermilise 
energia kohta järgmist reservatsiooni: „sõltuvalt piirkonna geoloogilistest iseärasustest võib 
geotermilise energia tootmine vabastada maa-alustest vedelikest ja muudest geoloogilistest 
moodustistest kasvuhoonegaase ja muid aineid, mis on tervisele ja keskkonnale kahjulikud“. 

Taastuvenergiat tootvate käitiste hindamis- , kavandamis- või litsentsimismenetlustes peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse kõiki liidu keskkonnaalaseid õigusakte, kusjuures geotermiliste 
elektrijaamade puhul nõuab see individuaalset hindamist, et teha kindlaks, kas kohalikud 
tingimused on konkreetseid geoloogilisi asjaolusid arvestades sobivad. Eespool nimetatud 
põhimõtte kohaselt nõutakse Itaalia õiguses enne lisalubade andmist geotermilise energia 
uuringute tegemist kohapeal. 

Järeldus

Olemasoleva teabe kohaselt on projekt praegu katsepuuraukude ja pikaajalise katsetamise 
etapis, samas kui elektrijaama kui sellise jaoks on vaja lisalubasid katseetapi lõpus, juhul kui 
piirkond on geotermiliseks kasutamiseks sobiv. 

Iga selline etapp allub kohtulikule kontrollile ja iga huvitatud isik võib esitada asja Tribunale 
Amministrativo Regionalele. Praeguses etapis ei ole tõendeid ELi õiguse rikkumise kohta.

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 82–209.


