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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz Bolsēnas ezera piesārņojuma līmeņa satraucošo 
paaugstināšanos, kura cēlonis ir bojātas notekūdeņu kolektora caurules ezera apkārtnē un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Vietējie iedzīvotāji par to ir ļoti nobažījušies.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 5. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu (iepriekš 216. panta 6. punktu).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Pēc šī pilsoņa šajā pašā jautājumā iepriekš iesniegtā lūgumraksta (Nr. 1185/2013) Komisijas 
dienesti 2014. gada jūlijā sāka izmeklēšanas procedūru.

Tās sakarā Komisijas dienesti Itālijas iestādēm ir pieprasījuši sniegt paskaidrojumus par to, kā 
tiek ievērota Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu1 attiecībā uz Martas pašvaldības aglomerāciju, un par to, kā attiecībā uz Bolsēnas 
ezeru tiek ievērota Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā2.

1 OV L 135, 30.05.1991., 40. lpp.
2  OV 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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Pirmās Itālijas iestāžu sniegtās atbildes liecina par aizdomām, ka Martas pašvaldības 
aglomerācijā, kurā ietilpst Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di 
Castro un San Lorenzo Nuovo pašvaldības tiek pārkāpts Direktīvas 91/271/EEK 4. pants. 
Itālijas iestādes Komisijas dienestus ir informējušas, ka drīzumā tiks sākti vairāki būvdarbi 
kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzlabošanai.

Attiecībā uz Direktīvu 2000/60/EK Itālijas iestādes Komisijai ir paziņojušas, ka šis ezers ir labā 
stāvoklī. Jo īpaši attiecībā uz fosfora koncentrācijas paaugstināšanās tendenci (ko novēroja 
2013. gadā) Itālijas iestādes ir informējušas Komisiju, ka tās cēlonis ir lauksaimniecība un 
pilsētas notekūdeņu neparedzētas noplūdes.

Secinājums

Attiecībā uz Direktīvu 91/271/EEK Komisija saistībā ar notiekošo izmeklēšanu uzmanīgi sekos 
Itālijas iestāžu izziņotajiem būvdarbiem.

Attiecībā uz Direktīvu 2000/60/EK un konkrēti uz fosfora koncentrācijas paaugstināšanās 
tendenci Komisija uzskata, ka paredzētie būvdarbi kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu 
uzlabošanai palīdzēs samazināt fosfora koncentrāciju ūdenī. Attiecībā uz lauksaimniecības 
radīto piesārņojumu Komisija saistībā ar notiekošo izmeklēšanu lūgs sniegt Itālijas iestādēm 
sīkākus paskaidrojumus par to, kādā veidā paredzēts samazināt un novērst šāda veida 
piesārņojumu.

4. (REV I) Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 26. augustā

Komisija norāda, ka saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES3 kompetentās iestādes ir veikušas 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā ietverts arī šā projekta ietekmes novērtējums uz netālu 
esošajiem Natura 2000 objektiem — tostarp SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di 
Bolsena” —, ņemot vērā to saglabāšanas mērķus saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK4.

Konkrēti, ar 2015. gada 3. aprīļa dekrētu Itālijas Vides ministrija projektam deva ietekmes uz 
vidi novērtējuma atļauju ar secinājumu, ka šim projektam nebūs būtiskas ietekmes uz iepriekš 
minēto objektu saglabāšanu. Turklāt, lai novērstu gruntsūdeņu piesārņošanu, minētajā dekrētā 
noteikts, ka kompetentās iestādes veic gruntsūdeņu ķīmiskā stāvokļa monitoringu pirms 
projekta īstenošanas, tā laikā un pēc tā pabeigšanas. Šā monitoringa mērķis ir jo īpaši 
nodrošināt, ka netiek pārsniegtas Direktīvā 98/83/EK5 minēto vielu pieļaujamās robežvērtības.

Secinājums

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt nekādus ES vides tiesību aktu 
pārkāpumus saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto ģeotermālās stacijas pilotprojektu.

3 Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 
28.1.2012., 1. lpp).
4 Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 
7. lpp.). 
5 Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).
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Tomēr, kā jau saistībā ar notiekošo izmeklēšanu paziņots Eiropas Parlamentam, Komisija 
izvērtēs Itālijas iestāžu veiktos pasākumus, lai nodrošinātu, ka fosfora aun nitrātu līmeņi 
Bolsēnas ezera ūdeņos atbilst ES piemērotajiem vides standartiem.

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2017. gada 31. martā

Komisija norāda, ka saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES6kompetentās iestādes ir veikušas 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā ietverts arī šā projekta ietekmes novērtējums uz netālu 
esošajiem Natura 2000 objektiem — tostarp SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di 
Bolsena” — ņemot vērā tā saglabāšanas mērķus saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK7.

Itālijas Vides ministrija ar 2015. gada 3. aprīļa dekrētu projektam deva ietekmes uz vidi 
novērtējuma atļauju ar secinājumu, ka šim projektam nebūs būtiskas ietekmes uz iepriekš 
minēto objektu saglabāšanu. Turklāt, lai novērstu gruntsūdeņu piesārņošanu, minētajā dekrētā 
noteikts, ka kompetentās iestādes veic gruntsūdeņu ķīmiskā stāvokļa monitoringu pirms 
projekta īstenošanas, tā laikā un pēc tā pabeigšanas. Šā monitoringa mērķis ir jo īpaši 
nodrošināt, ka netiek pārsniegtas Direktīvā 98/83/EK8 minēto vielu pieļaujamās robežvērtības.

Tomēr Komisija uzsāka pati savu izmeklēšanu EU Pilot 6800/14, kuras laikā notika 
vairākkārtēja informācijas apmaiņa ar Itālijas iestādēm. Pārliecinājusies, ka ezers un tā baseins 
ir norādīti kā jutīgas zonas saskaņā ar DGR 317/2003, Komisija aicināja Itālijas iestādes uzlabot 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas neatbilda attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Itālijas iestādes 
apņēmās to izdarīt un regulāri informēt par paveikto. Balstoties uz jaunāko pieejamo 
informāciju, konkurss tika uzsākts 2015. gada 30. decembrī un darbi būtu jāpabeidz līdz 
2017. gada maijam.

Secinājums

Komisija uzraudzīs šīs lietas virzību līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pilnībā darbosies.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2017. gada 30. augustā

Saskaņā ar pieejamo informāciju attiecīgā ūdenstilpe nerada būtiskus eitrofikācijas riskus un 
tās stāvoklis ir labs.

Dalībvalstis oficiālos datus paziņo Komisijai saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK9 (Ūdens 
pamatdirektīva), un ziņošana par ūdens resursu kvalitāti tiek veikta elektroniski Eiropas 
informācijas sistēmā, kas ir partnerība starp Eiropas Komisiju (Vides ģenerāldirektorāts, 
Kopīgais pētniecības centrs un Eurostat) un Eiropas Vides aģentūru.

Pēdējais ziņojums no Itālijas tika iesniegts 2017. gada martā. Saskaņā ar ziņojumā iekļautajiem 
oficiālajiem datiem Bolsēnas ezera ekoloģiskais un ķīmiskais stāvoklis ir labs. Oficiālie dati 
neliecina par tā kvalitātes pasliktināšanos saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu.

6 Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 
28.1.2012., 1. lpp).
7 Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 
7. lpp.). 
8 Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.)
9 OV L 327, 22.12.2000.
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Kā norādīts iepriekšējos paziņojumos Eiropas Parlamentam, Komisija ir izpētījusi lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzītos jautājumus, uzsākot izmeklēšanu EU Pilot 6800/14.

Pārliecinājusies, ka ezers un tā baseins ir norādīti kā jutīgas zonas, Komisija aicināja Itālijas 
iestādes uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas līdz galam neatbilda attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem. Itālijas iestādes apņēmās to izdarīt un regulāri informēt par paveikto. Ja 
informācija netika regulāri iesniegta vai bija neskaidra, Komisija nosūtīja atgādinājumus. 
Lūgumraksta iesniedzēja minētās Martas upes pietekas vidējā potenciālā plūsma ir 10 m³/s.

Balstoties uz Itālijas iestāžu sākotnējo atbildi, konkurss par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tika 
uzsākts 2015. gada 30. decembrī un darbi būtu jāpabeidz līdz 2017. gada maijam. Tomēr valsts 
tiesību aktu īpašo prasību dēļ konkurss bija jārīko divreiz.

Komisija atkal aicināja Itālijas iestādes aktualizēt rīcības plānu, un Itālijas iestādes atbildēja 
2017. gada 2. augustā. Saskaņā ar šo pēdējo pieejamo informāciju tika izvēlēts konkursa 
uzvarētāja piedāvājums un būvniecības darbi sāksies 2017. gada 5. septembrī.

Secinājums

Kā ir norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija uzraudzīs šīs lietas virzību, līdz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas pilnībā darbosies. Komisija arī ņems vērā visu lūgumraksta iesniedzēja 
izklāstīto informāciju un vajadzības gadījumā ņems vērā jebkādus pierādījumus, ko viņš varētu 
iesniegt, lai apstrīdētu oficiālos datus (pēdējais ziņojums — 2017. gada martā), saskaņā ar 
kuriem ezera ekoloģiskais un ķīmiskais stāvoklis ir labs.

7. Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2018. gada 7. martā.

Saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts sniegto informāciju minētā ūdenstilpe neradīja būtiskus 
eitrofikācijas riskus un tās stāvoklis bija labs. Pēdējais Itālijas ziņojums tika iesniegts 
2017. gada martā, un paziņotie oficiālie dati liecināja, ka Bolsēnas ezera ekoloģiskais un 
ķīmiskais stāvoklis bija labs saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD)10.

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs 2017. gada 7. oktobrī un 2018. gada 26. janvārī Komisijas 
dienestiem iesniedza jaunus pierādījumus, saskaņā ar kuriem ezera patreizējais stāvoklis pēdējā 
gada laikā no “laba” bija kļuvis “apmierinošs”, daļēji tādēļ, ka bija palielinājusies kopējā 
fosfora koncentrācija.

Ja šī informācija tiks apstiprināta, tas būs attiecināms kā Bolsēnas ezera ūdens kvalitātes 
stāvokļa nepasliktināšanās principa pārkāpums saskaņā ar ŪPD 4. pantu. Saskaņā ar 4. panta 
6. punktu “ūdenstilpju stāvokļa īslaicīga pasliktināšanās nav šīs direktīvas prasību pārkāpums, 
ja tās pamatā ir dabīgi cēloņi vai nepārvarama vara, kas ir ārkārtas gadījums vai ko nav varēts 
pienācīgi paredzēt, jo īpaši ārkārtēji plūdi un ilgstošs sausums”.

 Tomēr tas ir pieņemami tikai tad, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi.

10 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000.
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Itālijas iestādes ir informētas par problēmu, kā norādīts lūgumraksta iesniedzēja atsaucē uz 
sanāksmi, kas notika Prefettura di Viterbo, lai apspriestu ezera stāvokli un tā pasliktināšanās 
iemeslus, kurus varētu ietekmēt vairāki faktori, tostarp notekūdeņu kanalizācijas sistēmas 
nepareizas darbības. Tomēr saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju nav 
paredzētas nekādas darbības, lai samazinātu lauksaimniecībā izmantotā fosfora radīto 
piesārņojumu, kaut gan lauksaimniecība ir identificēta kā galvenais fosfora avots, un Lacio 
reģiona pieņemtie saglabāšanas pasākumi nebūtu atbilstoši ES kritērijiem, ko piemēro 
Natura 2000 saglabāšanas pasākumiem. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka 
šo teritoriju varētu noteikt par piemērotu ģeotermālās enerģijas izmantošanai, jo tās īpašās 
ģeoloģiskās struktūras dēļ notiktu apmaiņa starp virszemes ūdeņiem (ieskaitot ezeru) un dziļo 
ģeotermisko ūdeni, kas attiecīgi varētu pasliktināt virszemes ūdeņu kvalitāti.

Kā norādīts iepriekšējos paziņojumos, Komisija ir rūpīgi izpētījusi sākotnējo lūgumrakstu, 
izmantojot EU Pilot projektu. Tā ietvaros Komisija aicināja Itālijas iestādes uzlabot notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kuras līdz galam neatbilda attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Itālijas iestādes 
apņēmās to izdarīt un regulāri informēt par paveikto. Ja informācija netika regulāri iesniegta 
vai bija neskaidra, Komisija nosūtīja atgādinājumus. Tomēr saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegtajiem jaunajiem pierādījumiem būtu nepieciešams īstenot vēl citus pasākumus, kas 
papildinātu pašreizējos Itālijas iestāžu veiktos pasākumus.

Secinājums

Kā norādīts iepriekšējos paziņojumos, Komisija uzraudzīs šīs lietas virzību, līdz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas pilnībā darbosies. Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja 2017. gada 
7. oktobra un 2018. gada 26. janvāra vēstulēs sniegtos jaunos datus, Komisija arī ņems vērā 
jaunos pierādījumus un ziņojumus, tiklīdz tie būs pieejami, un saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvas 4. pantu apspriedīs nepieciešamības gadījumā ar Itālijas iestādēm jautājumu 
par Bolsēnas ezera ūdens kvalitātes pasliktināšanos.

8. Komisijas atbilde (REV V), kas saņemta 2019. gada 21. maijā

Komisija ņēma vērā lūgumraksta iesniedzēja paustās bažas un uzrauga situāciju ar 
EU Pilot 6800/14 projekta starpniecību. Lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto jautājumu izskatīja 
un galvenie secinājumi izmeklējumu rezultātā bija tādi, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas 
apkalpo Bolsēnas ezera apkārtni – konkrētāk tā, kas apkalpo tajā ietekošo upi, līdz galam 
neatbilda attiecīgajam ES tiesību aktam, proti, Direktīvai 2000/60/EU11 par ūdens politiku. 

Saistībā ar darbu norises lēnāku virzībuvalsts tiesību aktu īpašo prasību dēļ Komisija nosūtīja 
Itālijas iestādēm vairākus atgādinājumus ar mērķi paātrināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
modernizēšanas darbus. Itālijas iestāžu 2017. gada 2. augusta paziņojumā tika norādīts, ka 
iekārtas būvniecība beidzot norit atbilstoši grafikam.

Tomēr pēc Lūgumrakstu komitejā notikušās uzklausīšanas lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
jaunus pierādījumus un informāciju par ezera kvalitātes stāvokļa pasliktināšanos no statusa 
“labs” uz “apmierinošs”, kas varēja notikt arī lauksaimniecības ietekmē, kā rezultātā ezerā 
paaugstinājās fosfora koncentrācijas līmenis. Šāda informācija tika iesniegta rakstiskā formā 
2017. gada 7. oktobrī un 2018. gada 26. janvārī.

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
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Kā daļu no izmantotās horizontālās pieejas, lai novērstu nitrātu piesārņojumu visās dalībvalstīs, 
Komisija nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret Itāliju par to, ka tā ir pārkāpusi Padomes 
Direktīvu 91/676/EK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti12. 2018. gada 8. novembrī tika nosūtīta oficiāla paziņojuma 
vēstule Itālijai attiecībā uz nitrātjutīgu zonu noteikšanu, to uzraudzību un papildu pasākumu 
pieņemšanu, lai aizsargātu zonas, kuras ietekmē nitrātu piesārņojums. Šis pārkāpums attiecas 
uz Lacio reģionu. 

Secinājums 

Ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus, Komisija uzskata, ka tā ir aptvērusi galvenos 
lūgumraksta iesniedzēja norādītos Bolsēnas ezera piesārņojuma avotus, uz kuriem attiecas ES 
tiesību akti. Komisija turpinās uzraudzīt situāciju.

8. Komisijas atbilde (REV VI), kas saņemta 2020. gada 23. novembrī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iepriekš ir izvirzījis jautājumus par ūdens kvalitāti un nelabvēlīgo 
ietekmi uz Bolsēnas ezera ūdenstilpi, jo īpaši attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu un 
lauksaimniecības radītajām emisijām. Šīs problēmas ir risinātas iepriekšējos Komisijas 
paziņojumos. Ar jaunāko dokumentu kopumu lūgumraksta iesniedzējs izvirza jaunu jautājumu 
par iespējamo kaitējumu ekosistēmai, kas izriet no plānotās ģeotermālās stacijas ar pieciem 
urbumiem un četriem atkārtotas iesmidzināšanas urbumiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
norāda uz seismisko risku šajā konkrētajā teritorijā.

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Direktīvas (ES) 2018/200113 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanas apsvērumiem, kuros attiecībā uz 
ģeotermālo enerģiju ir ietverts šāds brīdinājums: “atkarībā no teritorijas ģeoloģiskajām 
īpatnībām ģeotermālās enerģijas ražošanas procesā no pazemes šķidrajiem iežiem un citiem 
dziļākiem ģeoloģiskiem veidojumiem gaisā var nonākt siltumnīcefekta gāzes un citas vielas, kas 
ir kaitīgas veselībai un videi”.

Atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtu novērtēšanas, plānošanas un licencēšanas 
procedūrās dalībvalstīm jāievēro visi Savienības tiesību akti vides jomā, un ģeotermālo iekārtu 
gadījumā novērtējums ir jāveic atsevišķi katram iekārtas projektam, lai pārliecinātos, vai 
vietējie apstākļi ir piemēroti konkrētajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem. Saskaņā ar iepriekš 
minēto principu Itālijas tiesību aktos ir noteikts, ka uz vietas veicamie ģeotermālie pētījumi ir 
priekšnoteikums, pirms tiek piešķirtas atļaujas tālākai darbu veikšanai. 

Secinājums

12 Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko 
rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 328, 
21.12.2018., 82.–209. lpp.
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Saskaņā ar pieejamo informāciju projekts pašlaik ir izpētes urbumu un ilgstošas testēšanas 
posmā, savukārt iekārtai kā tādai testēšanas posma beigās būtu vajadzīgas papildu atļaujas, ja 
teritorija būtu piemērota ģeotermālai izmantošanai. 

Katra šāda darbība ir pakļauta izskatīšanai tiesā, un jebkura ieinteresētā puse var iesniegt 
prasību Tribunale Amministrativo Regionale. Turklāt pašreiz nav pierādījumu par ES tiesību 
aktu pārkāpumu.


