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Betreft: Verzoekschrift nr. 2191/2013, ingediend door Piero Bruni (Italiaanse 
nationaliteit), over verontreiniging van het meer van Bolsena

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener vraagt aandacht voor een alarmerende toename van het verontreinigingsniveau in 
het meer van Bolsena, die wordt veroorzaakt door een verslechterende toestand van de 
leidingen voor het verzamelen van afvalwater rond het meer en door de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De lokale bevolking maakt zich ernstige zorgen over de situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Na een eerder verzoekschrift (nr. 1185/2013) van dezelfde indiener over hetzelfde onderwerp 
hebben de diensten van de Commissie in juli 2014 een onderzoeksprocedure gestart.

In verband daarmee hebben de diensten van de Commissie de Italiaanse autoriteiten om 
verduidelijking gevraagd over de naleving van bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG van de 
Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 wat de agglomeratie 
Marta betreft, en over de naleving van bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid2 met betrekking 
tot het meer van Bolsena.

1 PB L 135 van 30.05.1991, blz. 40.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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Uit de eerste antwoorden van de Italiaanse autoriteiten blijkt dat de agglomeratie Marta, die 
de gemeenten Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro en San 
Lorenzo Nuovo omvat, mogelijk artikel 4 van Richtlijn 91/271/EEG schendt. De Italiaanse 
autoriteiten hebben de diensten van de Commissie laten weten dat binnenkort verschillende 
werkzaamheden worden aangevat om zowel het rioolstelsel als de zuiveringsinstallatie te 
verbeteren.

Met betrekking tot Richtlijn 2000/60/EG hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie 
meegedeeld dat het meer in goede toestand is. De Italiaanse autoriteiten hebben specifiek 
verwezen naar de toenemende fosforconcentraties (in 2013 waargenomen) en hebben de 
Commissie meegedeeld dat die zowel te wijten zijn aan landbouwbronnen als aan accidentele 
lozingen van stedelijk afvalwater.

Conclusie

Wat Richtlijn 91/271/EEG betreft, zal de Commissie in het kader van het lopende onderzoek 
nauwgezet toezien op de werkzaamheden die de Italiaanse autoriteiten hebben aangekondigd.

Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG is de Commissie, meer bepaald in verband met de 
toenemende fosforconcentraties, van mening dat de werkzaamheden ter verbetering van het 
rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie het fosforgehalte in het water zullen helpen verlagen. 
Met betrekking tot het aandeel van landbouwbronnen zal de Commissie in het kader van de 
lopende onderzoeksprocedure de Italiaanse autoriteiten verzoeken verder te verduidelijken 
hoe zij deze verontreiniging willen terugdringen en voorkomen.

4. Antwoord van de Commissie (REV I), ontvangen op 26 augustus 2015

De Commissie wijst erop dat de bevoegde autoriteiten een milieueffectbeoordeling hebben 
verricht overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU1 die ook een beoordeling inhield van de 
gevolgen van het project voor diverse nabijgelegen Natura 2000-gebieden – waaronder SIC 
IT6010007/SPZ 6010055 ''Lago di Bolsena'' – met het oog op de instandhoudingsdoelen van 
Richtlijn 92/43/EG2.

In het bijzonder heeft het Italiaanse ministerie van Milieu bij zijn besluit van 3 april 2015 de 
MEB-vergunning verleend voor het project omdat het tot de conclusie was gekomen dat het 
project geen significante gevolgen zal hebben voor de instandhouding van bovengenoemde 
gebieden. Om verontreiniging van het grondwater te voorkomen wordt in het besluit 
bovendien bepaald dat de bevoegde autoriteiten voor, tijdens en na uitvoering van het project 
toezicht moeten houden op de chemische toestand van het water. Dit toezicht moet er met 
name voor zorgen dat de grenswaarden voor de in Richtlijn 98/83/EG3 opgesomde stoffen niet 
worden overschreden.

Conclusie

1 Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
3 Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 
5.12.1998, blz. 32).
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Gezien het bovenstaande kan de Commissie geen enkele schending van de EU-
milieuwetgeving constateren met betrekking tot de geothermische proefinstallatie die de 
indiener in zijn verzoekschrift noemt.

Zoals de Commissie het Europees Parlement reeds heeft meegedeeld, zal zij in het kader van 
een lopend onderzoek echter de door de Italiaanse autoriteiten genomen maatregelen 
beoordelen om te waarborgen dat het fosfor- en nitraatgehalte van het water van het meer van 
Bolsena voldoet aan de geldende EU-milieuvoorschriften.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 31 maart 2017

In haar eerste mededeling wees de Commissie erop dat de bevoegde autoriteiten een 
milieueffectbeoordeling (MEB) hadden verricht overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU1, die 
ook een beoordeling inhield van de gevolgen van het project voor diverse nabijgelegen Natura 
2000-gebieden - waaronder SIC IT6010007/SPZ 6010055 ''Lago di Bolsena'' - met het oog op 
de instandhoudingsdoelen van Richtlijn 92/43/EG2.

Het Italiaanse ministerie van Milieu heeft bij zijn besluit van 3 april 2015 een MEB-
vergunning verleend voor het project omdat het tot de conclusie was gekomen dat het project 
geen significante gevolgen zal hebben voor de instandhouding van bovengenoemde gebieden. 
Om verontreiniging van het grondwater te voorkomen wordt in het besluit bovendien bepaald 
dat de bevoegde autoriteiten voor, tijdens en na uitvoering van het project toezicht moeten 
houden op de chemische toestand van het water. Dit toezicht moet er met name voor zorgen 
dat de grenswaarden voor de in Richtlijn 98/83/EG3 opgesomde stoffen niet worden 
overschreden.

Niettemin heeft de Commissie een eigen onderzoek gestart (EU Pilot 6800/14) in het kader 
waarvan diverse gedachtewisselingen met de Italiaanse autoriteiten hebben plaatsgevonden. 
Na zich ervan te hebben vergewist dat het meer en het omliggende gebied als gevoelig gebied 
zijn aangewezen krachtens DGR (regionaal besluit) 317/2003, heeft de Commissie de 
Italiaanse autoriteiten verzocht de afvalwaterbehandelingsinstallatie, die niet aan de 
toepasselijke EU-wetgeving voldeed, te verbeteren. De Italiaanse autoriteiten hebben dat 
toegezegd en zullen regelmatig berichten over de stand van zaken. Volgens de laatste 
berichten is de aanbesteding op 30 december 2015 uitgeschreven en zouden de 
werkzaamheden uiterlijk in mei 2017 voltooid moeten zijn.

Conclusie

De Commissie zal dit dossier blijven opvolgen totdat de afvalwaterbehandelingsinstallatie 
volledig operationeel is.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 30 augustus 2017

1 Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
3 Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 
5.12.1998, blz. 32).
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Volgens de beschikbare informatie vertoont het waterlichaam geen aanzienlijk 
eutrofiëringsrisico en verkeert het in een goede toestand.

De lidstaten verstrekken de Commissie de officiële gegevens krachtens Richtlijn 2000/60/EG1 
(Kaderrichtlijn water); hierna: "de kaderrichtlijn water". Zij doen dat elektronisch op het 
zogeheten WISE-platform (Water Information System for Europe), een partnerschap tussen 
de Europese Commissie (DG Milieu, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en 
Eurostat) en het Europees Milieuagentschap.

Het laatste verslag van Italië werd in maart 2017 toegestuurd. Volgens de officiële gegevens 
verkeert het meer van Bolsena in goede ecologische en chemische toestand. Uit de officiële 
gegevens blijkt niet dat de waterkwaliteit krachtens de kaderrichtlijn water achteruit zou zijn 
gegaan.

Zoals de Commissie al aangaf in een eerdere mededeling aan het Europees Parlement, heeft 
zij de door indiener aan de orde gestelde problemen onderzocht in het kader van "EU Pilot" 
6800/14.

Na zich ervan te hebben vergewist dat het meer en het omliggende gebied als gevoelig gebied 
zijn aangewezen, heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten verzocht de 
afvalwaterbehandelingsinstallatie, die niet volledig aan de toepasselijke EU-wetgeving 
voldeed, te verbeteren. De Italiaanse autoriteiten hebben dat toegezegd en beloofd dat zij 
regelmatige updates zouden toesturen. Wanneer dat niet gebeurde of de toegestuurde updates 
niet duidelijk waren, heeft de Commissie herinneringen toegestuurd. De door indiener 
genoemde zijrivier (de Marta) heeft een gemiddeld debiet van 10 m³/s.

Volgens het eerste antwoord van de Italiaanse autoriteiten is de aanbesteding op 30 december 
2015 uitgeschreven en hadden de werkzaamheden uiterlijk in mei 2017 voltooid moeten zijn. 
Vanwege specifieke voorschriften in de nationale wetgeving moest de aanbesteding echter 
tweemaal worden herhaald.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten opnieuw verzocht de plannen te updaten, en de 
Italiaanse autoriteiten hebben op 2 augustus 2017 geantwoord. In hun laatste antwoord 
schrijven zijn dat het project gegund is en dat de bouwwerkzaamheden op 5 september 2017 
van start zullen gaan.

Conclusie

Zoals aangekondigd in haar eerdere mededeling zal de Commissie dit dossier blijven 
opvolgen totdat de afvalwaterbehandelingsinstallatie volledig operationeel is. Ook zal de 
Commissie rekening houden met alle door indiener verstrekte informatie en, indien 
noodzakelijk, met bewijs dat hij wenst over te leggen om de officiële gegevens (laatste 
verslag: maart 2017) volgens welke het meer in goede ecologische en chemische toestand 
verkeert, aan te vechten.

7. Antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 7 maart 2018

1 PB L 327 van 22.12.2000.
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Volgens de door de betrokken lidstaat beschikbaar gestelde informatie vertoonde het 
waterlichaam geen aanzienlijk eutrofiëringsrisico en verkeerde het in een goede toestand. Het 
laatste verslag van Italië werd in maart 2017 toegestuurd en volgens de officiële gegevens 
verkeerde het meer van Bolsena in goede ecologische en chemische toestand in 
overeenstemming met de kaderrichtlijn water (KRW)1.

Indiener heeft de diensten van de Commissie middels brieven van 7 oktober 2017 en 
26 januari 2018 van nieuw bewijs voorzien waaruit blijkt dat de daadwerkelijke toestand van 
het meer gedurende het afgelopen jaar van "goed" was veranderd in "voldoende", met name 
door de toegenomen totale fosforconcentratie.

Als dit wordt bevestigt, kan dit neerkomen op een inbreuk op het beginsel van geen 
achteruitgang van de watertoestand overeenkomstig artikel 4 van de KRW. Overeenkomstig 
artikel 4, lid 6, "[is] een tijdelijke achteruitgang van de toestand van waterlichamen niet 
strijdig met de voorschriften van deze richtlijn, indien deze het resultaat is van 
omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht voordoen en die 
uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien, met name extreme overstromingen 
of lange droogteperioden". Dit is echter alleen aanvaardbaar wanneer aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan.

De Italiaanse autoriteiten lijken zich bewust te zijn van het probleem, zoals door indiener 
aangegeven door een verwijzing naar een bijeenkomst in de Prefettura di Viterbo om de 
toestand van het meer en de oorzaken van de achteruitgang ervan te bespreken, die lijken af te 
hangen van een aantal factoren, waaronder een defect in het afvalwateropvangsysteem. 
Volgens indiener is er echter niets voorzien om de bijdrage van fosfor afkomstig van de 
landbouw te verminderen, terwijl is vastgesteld dat dit een van de belangrijkste bronnen van 
fosfor is. Volgens indiener voldoen de instandhoudingsmaatregelen die door de regio Lazio 
zijn genomen niet aan de EU-vereisten voor Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen. 
Bovendien uit indiener zijn bezorgdheid over de mogelijke aanwijzing van het gebied als 
geschikt voor de exploitatie van geothermische energie, terwijl door de specifieke geologische 
structuur de uitwisseling van vloeistoffen mogelijk is tussen de waterhoudende grondlaag aan 
de oppervlakte (met inbegrip van het meer) en de diepe geothermische waterhoudende 
grondlaag, met een achteruitgang van de waterhoudende grondlaag aan de oppervlakte tot 
mogelijk gevolg.

Zoals de Commissie al aangaf in eerdere mededelingen, heeft zij het eerste verzoekschrift 
grondig onderzocht door middel van een EU-pilot. In dat kader heeft de Commissie de 
Italiaanse autoriteiten verzocht de afvalwaterbehandelingsinstallatie, die niet volledig aan de 
toepasselijke EU-wetgeving voldeed, te verbeteren. De Italiaanse autoriteiten hebben dat 
toegezegd en beloofd dat zij regelmatige updates zouden toesturen. Wanneer dat niet 
gebeurde of de toegestuurde updates niet duidelijk waren, heeft de Commissie herinneringen 
toegestuurd. Volgens nieuw door indiener ingediend bewijs zijn echter aanvullende 
maatregelen vereist, bovenop de maatregelen waarover de Italiaanse autoriteiten al hebben 
bericht.

Conclusie

1 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.
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Zoals aangekondigd in haar eerdere mededelingen zal de Commissie dit dossier blijven 
opvolgen totdat de afvalwaterbehandelingsinstallatie volledig operationeel is. In het licht van 
de nieuwe gegevens die door indiener zijn verstrekt in zijn brieven van 7 oktober 2017 en 
26 januari 2018 zal de Commissie zodra deze beschikbaar zijn ook rekening houden met het 
nieuwe bewijs en de nieuwe verslagen, en zal zij, waar nodig, de verslechtering van de 
toestand van het meer van Bolsena in het kader van artikel 4 van de KRW aankaarten bij de 
Italiaanse autoriteiten.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV V), ontvangen op 21 mei 2019

De Commissie heeft door middel van EU Pilot 6800/14 follow-up gegeven aan de door 
indiener aan de orde gestelde problemen. Het probleem werd onderzocht en de belangrijkste 
bevindingen waren dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie, die in het gebied van het meer van 
Bolsena voornamelijk de zijrivier bedient, niet volledig in overeenstemming was met de 
relevante EU-wetgeving, namelijk Richtlijn 2000/60/EU1 inzake het waterbeleid. 

Nadat de modernisering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie wegens specifieke vereisten 
van het nationale recht enige vertraging had opgelopen, stuurde de Commissie een aantal 
herinneringen om het proces te versnellen. Zoals aangegeven in de mededeling van de 
Italiaanse autoriteiten van 2 augustus 2017, lag de bouw van de installatie tegen die tijd 
uiteindelijk op schema.

Aansluitend op de hoorzittingen in de Commissie verzoekschriften, verstrekte indiener echter 
nieuw bewijsmateriaal en informatie over het aanhoudende statusverlies van het meer van 
"goed" naar "voldoende". De verslechtering van de toestand van het meer zou, in verband met 
een toenemende fosforconcentratie, ook door de landbouw worden veroorzaakt. Deze 
inlichtingen werden verstrekt bij brieven van 7 oktober 2017 en 26 januari 2018.

In het kader van de horizontale aanpak van nitraatverontreiniging in alle lidstaten besloot de 
Commissie een inbreukprocedure tegen Italië op te starten wegens schending van Richtlijn 
91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen2. Op 8 november 2018 werd aan Italië een aanmaningsbrief 
gezonden met betrekking tot de aanduiding van gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraten, het 
toezicht daarop en de vaststelling van aanvullende beschermingsmaatregelen in gebieden die 
kampen met nitraatverontreiniging. Deze inbreukprocedure heeft betrekking op de regio 
Lazio. 

Conclusie 

Wat bovenstaande opmerkingen betreft, denkt de Commissie de belangrijkste bronnen van 
verontreiniging van het meer van Bolsena te hebben aangepakt. Deze door indiener 
vastgestelde bronnen zijn in het kader van het EU-recht relevant. De Commissie zal de zaak 
blijven volgen.

1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1).


