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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a Bolsenai-tóban ijesztő mértékben 
emelkedik a szennyezettség szintje, amelyet a tó környéki szennyvízgyűjtő csövek és a 
szennyvíztisztító létesítmény állapotának romlása okoz.

A helyi lakosságot rendkívül aggasztja a helyzet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése (korábban a 216. cikk (6) bekezdése) szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az ugyanettől az állampolgártól ugyanebben az ügyben 2014 júliusában kapott 1185/2013 sz. 
korábbi petíciót követően a Bizottság szolgálatai vizsgálati eljárást indítottak.

Ennek keretében a Bizottság szolgálatai magyarázatot kértek az olasz hatóságoktól egyrészt a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelvben1 foglalt 
rendelkezések Marta település agglomerációja tekintetében történő betartásáról, másrészt a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK 

1 HL L 135., 1991.5.30, 40. o.
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irányelvben2 foglalt rendelkezések Bolsenai-tó tekintetében történő betartásáról.

Az olasz hatóságok első válaszaikban rámutattak, hogy Marta település agglomerációja 
tekintetében – amely magában foglalja Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, 
Grotte di Castro és San Lorenzo Nuovo községeket – fennállhat a 91/271/EGK irányelv 4. 
cikkének megsértése. Az olasz hatóságok tájékoztatták a Bizottság szolgálatait, hogy 
hamarosan munkálatok kezdődnek a szennyvízelvezető rendszer és a tisztító létesítmény 
állapotának javítása érdekében.

A 2000/60/EK irányelvvel kapcsolatosan az olasz hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy 
a tó jó állapotban van. A 2013-ban megfigyelt foszforkoncentráció növekvő tendenciája 
kapcsán az olasz hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy ez egyrészt mezőgazdasági 
eredetű, másrészt a települési szennyvíz véletlenszerű befolyásának tudható be.

Következtetés

A 91/271/EGK irányelv tekintetében a Bizottság a folyamatban levő vizsgálat keretében 
szorosan nyomon fogja követni az olasz hatóságok által bejelentett munkálatokat.

A 2006/60/EK irányelv és különösen a foszforkoncentráció növekvő tendenciája tekintetében 
a Bizottság úgy véli, hogy a szennyvízelvezető rendszer és a tisztító létesítmény állapotának 
javítására irányuló munkálatok hozzá fognak járulni a víz foszforszintjének csökkenéséhez. A 
mezőgazdasági eredetű vízbefolyások tekintetében pedig a Bizottság a folyamatban levő 
vizsgálat keretében további magyarázatot fog kérni arra vonatkozóan, hogy az olasz hatóságok 
hogyan szándékozzák csökkenteni és megelőzni ezt a szennyezést.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV. I.): 2015. augusztus 26.

A Bizottság észrevételezi, hogy az illetékes hatóságok a 2011/92/EU irányelvnek3 megfelelően 
környezeti hatásvizsgálatot (KHV) végeztek, amely magában foglalta annak értékelését is, 
hogy a projekt milyen hatással lesz a közeli Natura 2000 területekre – többek között a SIC 
IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di Bolsena”-ra – a 92/43/EK irányelv4 értelmében kitűzött 
természetvédelmi célok tekintetében.

Az olasz környezetvédelmi minisztérium különösen a 2015. április 3-i rendelettel megadta a 
projektnek a KHV-engedélyt, megállapítva, hogy a projektnek a fent említett területekre nem 
lesz jelentős hatása. Továbbá a talajvízszennyezés elkerülése érdekében a fent említett rendelet 
előírja, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizzék a talajvíz kémiai állapotát a projekt 
végrehajtása előtt, alatt és után. Ez az ellenőrzés elsősorban arra irányul, hogy a 98/83/EK 
irányelvben5 felsorolt anyagok határértékeit ne haladják meg.

2  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
3 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).
4 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 
5 Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).
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Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
megsértését a petíció benyújtója által említett kísérleti geotermikus erőmű tekintetében.

Amint arról a Parlamentet már értesítettük, egy folyamatban levő vizsgálat keretében a 
Bizottság értékelni fogja az olasz hatóságok intézkedéseit annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bolsenai-tó vizének foszfor- és nitrátszintje megfeleljen az alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi normáknak.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2017. március 31.

Első közleményében a Bizottság észrevételezte, hogy az illetékes hatóságok a 2011/92/EU 
irányelvnek6 megfelelően környezeti hatásvizsgálatot (KHV) végeztek, amely magában 
foglalta annak értékelését is, hogy a projekt milyen hatással lesz több, közeli Natura 2000 
területre – többek között a SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di Bolsena”-ra – a 92/43/EK 
irányelv7 értelmében kitűzött természetvédelmi célok tekintetében.

Az olasz környezetvédelmi minisztérium a 2015. április 3-i rendelettel KHV-engedélyt adott a 
projekt számára, megállapítva, hogy a projektnek a fent említett területekre nem lesz jelentős 
hatása. Továbbá a talajvízszennyezés elkerülése érdekében a fent említett rendelet előírja, hogy 
az illetékes hatóságok ellenőrizzék a talajvíz kémiai állapotát a projekt végrehajtása előtt, alatt 
és után. Ez az ellenőrzés elsősorban arra irányul, hogy a 98/83/EK irányelvben8 felsorolt 
anyagok határértékeit ne haladják meg.

Ugyanakkor a Bizottság saját vizsgálatot indított az EU Pilot 6800/14 révén, amelynek nyomán 
levélváltás alakult ki az olasz hatóságokkal. A Bizottság, miután meggyőződött arról, hogy a tó 
és annak vízgyűjtője a DGR 317/2003 értelmében érzékeny területnek minősül, felhívta az 
olasz hatóságokat, hogy korszerűsítsék a szennyvíztisztító létesítményt, amely nem felelt meg 
a vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak. Az olasz hatóságok kötelezettséget vállaltak 
ennek elvégzésére és a rendszeres helyzetjelentésre. A legutóbbi rendelkezésre álló információk 
szerint az ajánlati felhívást 2015. december 30-án tették közzé, és a munkálatokat 2017 
májusáig kell befejezni.

Következtetés

A Bizottság nyomon követi az ügyben tett előrelépéseket, míg a szennyvíztisztító létesítmény 
maradéktalanul működőképes nem lesz.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2017. augusztus 30.

A rendelkezésre álló információk szerint a víztest nem képez jelentős eutrofizációs kockázatot, 
és állapota megfelelő.

6 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

7 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (HL 
L 206., 1992.7.22., 7. o.). 
8 Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).
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A tagállamok a 2000/60/EK irányelv9 (a továbbiakban: „a víz-keretirányelv”) értelmében 
jelentik a hivatalos adatokat a Bizottságnak, és ez elektronikusan, az ún. WISE (európai vízügyi 
információs rendszer) platformon keresztül történik, amely az Európai Bizottság 
(Környezetvédelmi Főigazgatóság, Közös Kutatóközpont és Eurostat) és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség közötti partnerség.

A legutóbbi, Olaszországból érkező jelentést 2017 márciusában továbbították. A jelentett 
hivatalos adatok szerint a Bolsenai-tó jó ökológiai és kémiai állapotban van. A hivatalos adatok 
alapján nem következtethetünk a tó víz-keretirányelv szerinti minőségi állapotának romlására.

Ahogyan azt az Európai Parlament korábbi közleményei jelezték, a Bizottság kivizsgálta a 
petíció benyújtója által az EU Pilot 6800/14. keretében felvetett kérdéseket.

A Bizottság, miután meggyőződött arról, hogy a tó és annak vízgyűjtője érzékeny területnek 
minősül, felhívta az olasz hatóságokat, hogy korszerűsítsék a szennyvíztisztító létesítményt, 
amely nem felelt meg maradéktalanul a vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak. Az olasz 
hatóságok kötelezettséget vállaltak ennek elvégzésére és a rendszeres helyzetjelentésre. Amikor 
a jelentéseket nem küldték el, vagy azok nem voltak egyértelműek, a Bizottság emlékeztetőket 
bocsátott ki. A petíció benyújtója által említett mellékfolyó („Marta folyó”) átlagos vízhozama 
10 m3/s.

Az olasz hatóságok eredeti válasza szerint a szennyvíztisztító létesítményre vonatkozó ajánlati 
felhívást 2015. december 30-án tették közzé, és a munkálatokat 2017 májusáig be kellett volna 
befejezni. Ugyanakkor a nemzeti jogszabályok egyedi előírásai miatt az ajánlati felhívást 
kétszer meg kellett ismételni.

A Bizottság ismét felhívta az olasz hatóságokat az ütemterv aktualizálására, és erre az olasz 
hatóságok 2017. augusztus 2-án válaszoltak. A legutóbbi rendelkezésre álló információk szerint 
kiválasztották a nyertes ajánlatot, és az építési munkák 2017. szeptember 5-én kezdődnek meg.

Következtetés

A korábbi közleményben jelzettek szerint a Bizottság továbbra is nyomon követi az ügyben tett 
előrelépéseket, míg a szennyvíztisztító létesítmény maradéktalanul működőképes nem lesz. A 
Bizottság figyelembe veszi a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott valamennyi 
információt is, és szükség esetén minden olyan bizonyítékot, amelyet esetleg még be kíván 
nyújtani a hivatalos adatok megkérdőjelezése céljából (legutóbbi jelentés: 2017. március), 
amelyek szerint a tó jó ökológiai és kémiai állapotban van.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2018. március 7.

Az érintett tagállam által rendelkezésre bocsátott információk szerint a víztest nem képezett 
jelentős eutrofizációs kockázatot és állapota megfelelő volt. A legutóbbi olaszországi jelentést 
2017 márciusában továbbították, és a közölt hivatalos adatok szerint a Bolsenai-tó a víz-
keretirányelv értelmében jó ökológiai és kémiai állapotban volt10.

9 HL L 327., 2000.12.22.
10 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
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Azonban 2017. október 7-i és 2018. január 26-i levelében a petíció benyújtója új bizonyítékokat 
bocsátott a Bizottság szervezeti egységeinek rendelkezésére, melyek szerint a tó jelenlegi 
állapota az elmúlt év folyamán jóról „elégségesre” változott, különösen a teljes foszforszint 
növekedése miatt.

Amennyiben ez megerősítést nyer, a változás sértheti a vízügyi keretirányelv 4. cikkében 
foglalt, a Bolsenai-tó vízminőségét érintő elvet, amelynek értelmében a vízminőség állapota 
nem romolhat. A 4. cikk (6) bekezdése kimondja, hogy „a víztestek állapotának időszakos 
leromlása nem jelenti ezen irányelv megszegését, ha ez természetes ok vagy vis maior 
következménye, amelyek kivételesek és ésszerűen előre nem láthatóak, főként a szélsőséges 
árvizek és a hosszú idejű aszályok”. Ez azonban csak bizonyos feltételek teljesülése esetén 
elfogadható.

Az olasz hatóságok láthatólag tudatában vannak a problémának – ahogyan azt a petíció 
benyújtója jelzi a viterbói önkormányzati ülésre tett utalásában, melynek célja a tó állapotának 
és a vízminőség romlása okainak megvitatása volt –, amelyet számos tényező, többek közt a 
szennyvízgyűjtő rendszer hibás működése is befolyásol. Ugyanakkor a petíció benyújtója 
szerint semmilyen intézkedést nem terveznek a mezőgazdaságból származó foszfor 
hozzájárulásának csökkentésére, holott azt a foszfor fő forrásaként azonosították, továbbá a 
Lazio régió által hozott állományvédelmi intézkedések nem felelnek meg a Natura 2000 
állományvédelmi intézkedésekre vonatkozó uniós kritériumoknak. Emellett a petíció 
benyújtója aggodalmának ad hangot a terület geotermikus kiaknázásra alkalmas területté való 
lehetséges kijelölése kapcsán, mivel annak sajátos geológiai struktúrája lehetővé tenné a 
folyadékok cseréjét a felületi víztartó réteg (így a tó) és a mélyen fekvő geotermikus víztartó 
réteg között, ami az utóbbi romlását eredményezheti.

Ahogyan azt korábbi közleményeiben jelezte, a Bizottság alaposan kivizsgálta az eredeti 
petíciót az EU Pilot eljárás segítségével. Ennek keretében a Bizottság felhívta az olasz 
hatóságokat, hogy korszerűsítsék a szennyvíztisztító létesítményt, amely nem felelt meg 
maradéktalanul a vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak. Az olasz hatóságok 
kötelezettséget vállaltak ennek elvégzésére és a rendszeres helyzetjelentésre. Amikor a 
jelentéseket nem küldték el, vagy azok nem voltak egyértelműek, a Bizottság emlékeztetőket 
bocsátott ki. A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott új bizonyítékok szerint azonban 
az olasz hatóságok által ismertetett intézkedéseket további intézkedésekkel kellene 
kiegészíteni.

Következtetés

A korábbi közleményekben jelzettek szerint a Bizottság továbbra is nyomon követi az ügyben 
tett előrelépéseket, míg a szennyvíztisztító létesítmény maradéktalanul működőképes nem lesz. 
A petíció benyújtója által 2017. október 7-i és 2018. január 26-i levelében ismertetett új elemek 
fényében a Bizottság figyelembe fogja venni az új elemeket és a jelentéseket, amint ezek 
rendelkezésre állnak, és adott esetben felveti az olasz hatóságoknál a Bolsenai-tó vízminősége 
a víz-keretirányelv 4. cikke szerinti romlásának kérdését.

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV V): 2019. május 21.

A Bizottság a 6800/14. számú EU Pilot eljárás révén nyomon követi a petíció benyújtója által 
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felvetett aggályokat. A kérdést megvizsgálták, és a főbb megállapítások szerint a Bolsenai-tó 
területét kiszolgáló szennyvíztisztító telep – különösen a terület betorkolló folyóját kiszolgáló 
létesítmény – nem felelt meg teljes mértékben a vonatkozó uniós jogszabályoknak, nevezetesen 
a vízpolitikáról szóló 2000/60/EU irányelvnek11. 

A szennyvízkezelési infrastruktúra korszerűsítése terén a nemzeti jog sajátos követelményei 
miatt bekövetkezett némi késedelmet követően a Bizottság számos emlékeztetőt bocsátott ki a 
folyamat felgyorsítása érdekében. Amint azt az olasz hatóságok 2017. augusztus 2-i 
közleménye is jelezte, a létesítmény építése akkorra már megkezdődött.

A Petíciós Bizottságban zajló meghallgatások után azonban a petíció benyújtója új 
bizonyítékokat és információkat nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a tó állapota „jóról” 
„elégségesre” romlott, amelyet a mezőgazdaság is okozhatott a tó foszforkoncentrációjának 
növelése révén. Erre irányuló információk érkeztek be egy 2017. október 7-i és 2018. január 
26-i keltezésű levélben.

Az összes tagállamban előforduló nitrátszennyezés kezelését célzó horizontális megközelítés 
részeként a Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Olaszország ellen 
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK 
tanácsi irányelv12 megsértése miatt. 2018. november 8-án felszólító levelet intéztek 
Olaszországhoz a nitrátérzékeny területek kijelölése, azok ellenőrzése, valamint további 
védelmi intézkedések elfogadása tekintetében a nitrátszennyezés által érintett területeken. Ez a 
jogsértés Lazio tartományt érinti. 

Következtetés 

A fent említett észrevételek tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy megtette a megfelelő 
intézkedéseket a Bolsenai-tavat érintő szennyezés fő forrásainak felszámolása céljából, 
amelyek az uniós jog szempontjából relevánsak, ahogyan arra a petíció benyújtója rámutatott. 
A Bizottság a jövőben is figyelemmel fogja kísérni a helyzetet.

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV VI): 2020. november 23.

A petíció

A petíció benyújtója korábban olyan vízminőségi problémákat vetett fel, amelyek hátrányosan 
érintik a Bolsenai-tavat, különös tekintettel a szennyvízkezelésre és a mezőgazdaságból 
származó kibocsátásokra. Ezekkel a problémákkal a Bizottság korábbi közleményei 
foglalkoztak. A legutóbbi dokumentumcsomaggal a petíció benyújtója egy új kérdést vet fel, 
amely az ökoszisztémának az öt kinyerő kúttal és négy visszasajtoló kúttal rendelkező tervezett 
geotermikus erőmű által okozott lehetséges károkra vonatkozik. A petíció benyújtója felhívja a 
figyelmet az e konkrét területen fennálló szeizmikus kockázatra is.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló (EU) 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról, HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
12 A Tanács 1991. november 3-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről HL L 375., 1998.12.31., 1-8. o.
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2018/2001 irányelv13 preambulumbekezdéseire hivatkozik, amelyek a geotermikus energia 
tekintetében a következő kikötést tartalmazzák: „A geotermikus energiatermelés azonban – az 
adott terület geológiai jellemzőitől függően – üvegházhatású gázok, valamint földfelszín alatti 
folyadékokból és más földfelszín alatti geológiai formációkból származó, az egészségre és a 
környezetre veszélyes egyéb anyagokat szabadíthat fel.”

A megújuló energia előállítására szolgáló létesítményekre vonatkozó értékelési, tervezési és 
engedélyezési eljárások során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az összes uniós 
környezetvédelmi jogszabályokat, és a geotermikus erőművek esetében ehhez eseti értékelésre 
van szükség, amelynek célja annak megállapítása, hogy a helyi körülmények megfelelőek-e az 
adott geológiai körülmények között. A fenti elvvel összhangban az olasz jog a további 
engedélyek megadása előtt előfeltételként előírja a helyszíni geotermikus kutatást. 

Következtetés:

A rendelkezésre álló információk szerint a projekt jelenleg a kísérleti kutak és a hosszan tartó 
vizsgálatok szakaszában van, míg az üzemnek a vizsgálati szakasz végén további engedélyekre 
lenne szüksége, ha a terület geotermikus hasznosításra alkalmas lenne. 

Minden ilyen lépés bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi, és az érdekelt felek bármelyike a 
Tribunale Amministrativo Regionale elé terjesztheti az ügyet. Továbbá ebben a szakaszban 
nincs bizonyíték az uniós jog megsértésére.

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 328., 
2018.12.21., 82–209. o.


