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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2191/2013, którą złożył Piero Bruni (Włochy), w sprawie 
zanieczyszczenia jeziora Lago di Bolsena

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na niepokojący wzrost poziomu zanieczyszczenia w 
jeziorze Lago di Bolsena, który jest spowodowany pogarszającym się stanem położonych 
wokół jeziora rur odprowadzających ścieki oraz działalnością oczyszczalni ścieków.

Miejscowa ludność jest bardzo zaniepokojona tą sytuacją.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Po otrzymaniu poprzedniej petycji (1185/2013) złożonej przez tego samego obywatela w tej 
samej sprawie w lipcu 2014 r. służby Komisji wszczęły postępowanie wyjaśniające.

W tym kontekście służby Komisji zwróciły się do władz włoskich o wyjaśnienia w sprawie 
przestrzegania przepisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych1 w odniesieniu do aglomeracji Marta oraz przestrzegania 
przepisów dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej2 w odniesieniu do jeziora Lago di Bolsena.

1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
2 Dz.U. 327 z 22.12.2000, s. 1.



PE551.817v07-00 2/7 CM\1219066PL.docx

PL

Pierwsze odpowiedzi władz włoskich wskazują, że w aglomeracji Marta, która obejmuje gminy 
Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro oraz San Lorenzo 
Nuovo, może dochodzić do naruszenia art. 4 dyrektywy 91/271/EWG. Władze włoskie 
poinformowały służby Komisji, że prowadzonych jest wiele robót, które wkrótce ulepszą 
zarówno system kanalizacyjny, jak i oczyszczalnię ścieków.

W odniesieniu do dyrektywy 2000/60/WE władze włoskie poinformowały Komisję, że jezioro 
znajduje się w dobrym stanie. W odniesieniu szczególnie do tendencji do wzrastania stężenia 
fosforu (którą zaobserwowano w 2013 r.) władze włoskie poinformowały Komisję, że jest ona 
spowodowana zarówno działalnością rolniczą, jak i przypadkowymi wyciekami ścieków 
komunalnych.

Podsumowanie

W odniesieniu do dyrektywy 91/271/EWG Komisja będzie uważnie śledzić roboty 
zapowiedziane przez władze włoskie w kontekście trwającego postępowania.

W odniesieniu do dyrektywy 2000/60/WE ze szczególnym odniesieniem do tendencji do 
wzrastania stężenia fosforu, Komisja uważa, że roboty mające na celu modernizację kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków przyczynią się do zmniejszenia poziomów fosforu w wodzie. W 
odniesieniu do działalności rolniczej przyczyniającej się do zanieczyszczenia Komisja w 
kontekście trwającego postępowania zwróci się do władz włoskich o wyjaśnienie, jak 
zamierzają one zmniejszyć to zanieczyszczenie oraz zapobiegać mu.

4. Odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 26 sierpnia 2015 r.

Komisja zwraca uwagę, że właściwe organy przeprowadziły ocenę oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE3 obejmującą także ocenę wpływu projektu na 
różne pobliskie obszary Natura 2000 – w tym SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di Bolsena” 
– do celów ich ochrony zgodnie z dyrektywą 92/43/WE4.

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2015 r. włoskie Ministerstwo Ochrony Środowiska zezwoliło przede 
wszystkim na dokonanie oceny oddziaływania na środowisko projektu, która wykazała, że w 
żaden istotny sposób nie wpłynie on na ochronę wyżej wspomnianych obszarów. Ponadto, aby 
uniknąć zanieczyszczenia wód gruntowych, powyższa decyzja nakazuje właściwym organom 
monitorowanie składu chemicznego wód gruntowych przed rozpoczęciem projektu, a także w 
trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu. Monitorowanie to ma na celu przede wszystkim 
zapewnienie, by wartości graniczne substancji wymienionych w dyrektywie 98/83/WE5 nie 
zostały przekroczone.

Podsumowanie

3 Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 
206 z 22.7.1992, s. 7). 
5 Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 
5.12.1998, s. 32).
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W związku z powyższym Komisja nie może stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia przepisów 
środowiskowych UE w odniesieniu do pilotażowej elektrowni geotermicznej, o której 
informuje składający petycję.

Niemniej jednak, jak zostało to już zakomunikowane Parlamentowi Europejskiemu, w ramach 
prowadzonego dochodzenia Komisja oceni podjęte przez władze Włoch środki, aby 
dopilnować, by poziom fosforu i azotanów w wodach jeziora Lago di Bolsena był zgodny z 
obowiązującymi normami środowiskowymi UE.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 31 marca 2017 r.

W swojej wcześniejszej odpowiedzi Komisja zwróciła uwagę, że właściwe organy 
przeprowadziły ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE6 
obejmującą także ocenę wpływu projektu na różne pobliskie obszary Natura 2000 – w tym SIC 
IT6010007/SPZ 6010055 „Lago di Bolsena” – do celów ich ochrony zgodnie z dyrektywą 
92/43/WE7.

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2015 r. włoskie Ministerstwo Ochrony Środowiska zezwoliło na 
dokonanie oceny oddziaływania na środowisko projektu, która wykazała, że w żaden istotny 
sposób nie wpłynie on na ochronę wyżej wspomnianych obszarów. Ponadto, aby uniknąć 
zanieczyszczenia wód gruntowych, powyższa decyzja nakazuje właściwym organom 
monitorowanie składu chemicznego wód gruntowych przed rozpoczęciem projektu, a także w 
trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu. Monitorowanie to ma na celu przede wszystkim 
zapewnienie, by wartości graniczne substancji wymienionych w dyrektywie 98/83/WE8 nie 
zostały przekroczone.

Komisja rozpoczęła jednak własne dochodzenie w procedurze EU Pilot 6800/14, w ramach 
której przeprowadzono obszerną wymianę korespondencji z władzami włoskimi. Po ustaleniu, 
że jezioro i jego basen zostały zdefiniowane jako obszar wrażliwy na mocy DGR 317/2003 
Komisja zachęciła władze Włoch do zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych, 
która nie spełniała wymogów określonych w odnośnych przepisach UE. Władze Włoch 
zobowiązały się do przeprowadzenia takiej modernizacji i systematycznie przekazują 
informacje na ten temat. Zgodnie z najnowszymi informacjami w dniu 30 grudnia 2015 r. 
uruchomiono procedurę przetargową, a prace powinny zakończyć się w maju 2017 r.

Podsumowanie

Komisja będzie monitorowała postępy w ramach tego dossier do momentu zapewnienia pełnej 
operacyjności oczyszczalni ścieków komunalnych.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 30 sierpnia 2017 r.

Z dostępnych informacji wynika, że jednolita część wód nie stwarza znacznego ryzyka 

6 Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
7 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 
206 z 22.7.1992, s. 7). 
8 Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 
5.12.1998, s. 32).
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eutrofizacji, a jej stan jest dobry.

Państwa członkowskie zgłaszają oficjalne dane do Komisji na podstawie dyrektywy 
2000/60/WE9 (ramowej dyrektywy wodnej); zgłoszenia są przekazywane w formie 
elektronicznej na platformie WISE (Europejski System Informacji Wodnej), utworzonej w 
drodze partnerstwa Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Wspólnego Centrum 
Badawczego i Eurostatu) oraz Europejskiej Agencji Środowiska.

Ostatnie sprawozdanie Włoch zostało przekazane w marcu 2017 r. Jak wynika z przekazanych 
oficjalnych danych, jezioro Lago di Bolsena jest w dobrym stanie ekologicznym i chemicznym. 
Z oficjalnych danych nie wynika, aby status jakości wody w jeziorze zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną uległ pogorszeniu.

Jak wskazano we wcześniejszych komunikatach Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Komisja zbadała kwestie poruszone przez składającego petycję w drodze procedury „EU Pilot” 
6800/14.

Po ustaleniu, że jezioro i jego basen zostały zdefiniowane jako obszar wrażliwy Komisja 
zachęciła władze Włoch do zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych, która nie 
była w pełni zgodna z wymogami określonymi w odnośnych przepisach UE. Władze Włoch 
zobowiązały się do przeprowadzenia takiej modernizacji oraz do systematycznego 
przekazywania informacji na ten temat. W przypadkach, w których informacje nie zostały 
przekazane lub były niejasne, Komisja wystosowała ponaglenia. Średni przepływ potencjalny 
rzeki dopływowej, o której wspominał składający petycję (rzeka „Marta”), wynosi 10 m³/s.

Zgodnie z pierwotną odpowiedzią udzieloną przez władze Włoch procedurę przetargową 
dotyczącą oczyszczalni ścieków uruchomiono w dniu 30 grudnia 2015 r., a prace powinny były 
zakończyć się w maju 2017 r. Jednak ze względu na szczególne wymogi prawa krajowego 
procedura przetargowa musiała zostać dwukrotnie powtórzona.

Komisja ponownie zwróciła się do włoskich władz o aktualizację planu działania. Władze 
włoskie udzieliły odpowiedzi w dniu 2 sierpnia 2017 r. Zgodnie z najnowszymi dostępnymi 
informacjami zwycięzca przetargu został wyłoniony, a budowa rozpocznie się w dniu 5 
września 2017 r.

Podsumowanie

Zgodnie z uprzednio przekazanymi informacjami Komisja będzie monitorowała postępy w 
ramach tego dossier do momentu zapewnienia pełnej operacyjności oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Komisja weźmie także pod uwagę wszelkie informacje przedłożone przez 
składającego petycję oraz, w razie potrzeby, wszelkie dowody, jakie składający petycję zechce 
przedłożyć w celu podważenia oficjalnych danych (najnowsze sprawozdanie: marzec 2017 r.), 
z których wynika, że jezioro znajduje się w dobrym stanie ekologicznym i chemicznym.

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 7 marca 2018 r.

9 Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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Z informacji przekazanych przez odnośne państwo członkowskie wynika, że jednolita część 
wód nie stwarzała znacznego ryzyka eutrofizacji, a jej stan był dobry. W marcu 2017 r. władze 
Włoch przekazały najnowsze sprawozdanie, z którego wynika, że według oficjalnych danych 
jezioro Lago di Bolsena było w dobrym stanie ekologicznym i chemicznym w rozumieniu 
ramowej dyrektywy wodnej10.

Jednakże w pismach z dnia 7 października 2017 r. i 26 stycznia 2018 r. składający petycję 
przekazał służbom Komisji nowe dowody, zgodnie z którymi rzeczywisty stan jeziora w ciągu 
ostatniego roku miał ponoć zmienić się z „dobrego” na „dostateczny”, przede wszystkim ze 
względu na wzrost stężenia fosforu.

Jeśli dowody te potwierdzą się, może to oznaczać naruszenie zasady niepogarszania stanu 
jakości wód w jeziorze Lago di Bolsena zgodnie z art. 4 ramowej dyrektywy wodnej. Zgodnie 
z art. 4 pkt 6 „[c]zasowe pogorszenie się stanu części wód nie jest naruszeniem wymogów 
niniejszej dyrektywy, jeśli jest ono wynikiem okoliczności charakteru naturalnego czy sił 
wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być w sposób racjonalny przewidziane, w 
szczególności ekstremalnych powodzi i przedłużających się susz”. Jest to jednak dopuszczalne 
jedynie w sytuacji, gdy spełnione są określone warunki.

Jak zauważa składający petycję, który odnosi się do spotkania zorganizowanego w Prefettura 
di Viterbo mającego na celu omówienie stanu jeziora oraz przyczyn jego pogorszenia, włoskie 
władze zdają się mieć świadomość tego problemu, który, jak się wydaje, zależy od wielu 
czynników, w tym wadliwego systemu kanalizacji sanitarnej. Według składającego petycję nie 
przewiduje się jednak żadnych środków mających na celu redukcję wpływu fosforu 
pochodzącego z rolnictwa, które określono jako główne źródło fosforu, a środki ochrony 
przyjęte przez region Lazio nie spełniłyby kryteriów unijnych środków ochrony obszarów 
Natura 2000. Ponadto składający petycję wyraża obawy co do ewentualnego wyznaczenia 
przedmiotowego obszaru jako nadającego się do eksploatacji geotermalnej, ponieważ jego 
szczególna struktura geologiczna umożliwiłaby wymianę cieczy między powierzchnią warstwy 
wodonośnej, w tym jeziorem, a głęboką geotermalną warstwą wodonośną, potencjalnie 
powodując pogorszenie powierzchniowej warstwy wodonośnej.

Jak wskazano w poprzednich komunikatach, Komisja starannie zbadała pierwszą petycję w 
ramach EU Pilot. W tym kontekście Komisja wezwała władze Włoch do zmodernizowania 
oczyszczalni ścieków komunalnych, która nie była w pełni zgodna z wymogami określonymi 
w odnośnych przepisach UE. Władze Włoch zobowiązały się do przeprowadzenia takiej 
modernizacji oraz do systematycznego przekazywania informacji na ten temat. W przypadkach, 
w których informacje nie zostały przekazane lub były niejasne, Komisja wystosowała 
ponaglenia. Jednak zgodnie z nowymi dowodami przedstawionymi przez składającego petycję, 
oprócz środków, o których poinformowały już władze włoskie, wymagane byłyby dodatkowe 
środki.

Podsumowanie

Zgodnie z uprzednio przekazanymi komunikatami Komisja będzie monitorowała postępy w 
ramach tego dossier do momentu zapewnienia pełnej operacyjności oczyszczalni ścieków 
komunalnych. W świetle nowych doniesień przekazanych przez składającego petycję w jego 

10 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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pismach z dnia 7 października 2017 r. i 26 stycznia 2018 r. Komisja weźmie również pod uwagę 
nowe dowody i sprawozdania – gdy tylko będą one dostępne – i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
podejmie z władzami Włoch kwestię pogorszenia stanu jakości wody w jeziorze Lago di 
Bolsena zgodnie z art. 4 ramowej dyrektywy wodnej.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV V) otrzymana dnia 21 maja 2019 r.

Komisja prześledziła obawy, które wyraził składający petycję w drodze procedury EU Pilot 
6800/14. Zbadano problem, a we wnioskach stwierdzono przede wszystkim, że oczyszczalnia 
ścieków obsługująca rejon jeziora di Bolsena, a konkretnie ta obsługująca rzekę uchodzącą do 
jeziora, nie była w pełni zgodna z odnośnymi przepisami UE, mianowicie z ramową dyrektywą 
wodną 2000/60/UE11. 

W związku z pewnym opóźnieniem w modernizacji oczyszczalni ścieków spowodowanym 
szczególnymi wymogami prawa krajowego Komisja wystosowała liczne przypomnienia, 
mające przyspieszyć ten proces. Jak wskazano w komunikacie władz włoskich z dnia 2 sierpnia 
2017 r., budowa oczyszczalni przebiegała już wtedy zgodnie z planem.

Po wysłuchaniach w Komisji Petycji składający petycję przedstawił nowe dowody i informacje 
dotyczące ciągłego pogarszania się stanu jeziora z „dobrego” na „dostateczny”, co może 
powodować również rolnictwo, a rezultatem jest rosnąca koncentracja fosforu w jeziorze. 
Informacje te zostały przekazane w pismach z dni 7 października 2017 r. i 26 stycznia 2018 r.

W ramach horyzontalnego podejścia wykorzystywanego do rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia azotanami we wszystkich państwach członkowskich Komisja postanowiła 
rozpocząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Włochom za naruszenie dyrektywy Rady 91/676/WE dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego12. Dnia 8 listopada 
2018 r. skierowano do Włoch wezwanie do usunięcia uchybienia w odniesieniu do wyznaczenia 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami oraz ich monitorowania i 
przyjęcia dodatkowych środków ochrony w rejonach dotkniętych zanieczyszczeniem 
azotanami. Uchybienie to obejmuje region Lacjum. 

Podsumowanie 

Odnośnie do wyżej wspomnianych uwag Komisja stwierdza, że zajęła się głównymi źródłami 
zanieczyszczenia jeziora di Bolsena istotnymi z punktu widzenia prawa UE, które wskazał 
składający petycję. Komisja będzie nadal śledzić tę sprawę.

8. Odpowiedź Komisji (REV. VI) otrzymana dnia 23 listopada 2020 r.

Petycja

Składający petycję w przeszłości poruszał już problemy pogarszającej się jakości wody w Lago 
di Bolsena, a zwłaszcza kwestię oczyszczania ścieków i emisji pochodzących z rolnictwa. 
Komisja omówiła te problemy w swoich wcześniejszych odpowiedziach. W najnowszych 

11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
12 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1–8.
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przysłanych dokumentach składający petycję porusza nowy problem, jakim są ewentualne 
szkody dla środowiska spowodowane planowaną budową elektrowni geotermalnej z pięcioma 
odwiertami eksploatacyjnymi i czterema zatłaczającymi. Składający petycję podkreśla również 
zagrożenie sejsmiczne na tym konkretnym obszarze.

Uwagi Komisji

Składający petycję powołuje się na motywy dyrektywy (UE) 2018/200113 w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która w odniesieniu do energii 
geotermalnej zawiera następujące doprecyzowanie: „[...] w zależności od charakterystyki 
geologicznej danego obszaru produkcja energii geotermalnej może uwalniać gazy cieplarniane 
i inne szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje z podziemnych płynów i innych 
podziemnych formacji geologicznych.”

W trakcie procedur oceny, planowania lub wydawania koncesji w przypadku instalacji 
produkujących energię odnawialną państwa członkowskie powinny uwzględniać całość prawa 
Unii dotyczącego ochrony środowiska, co w odniesieniu do elektrowni geotermalnych wymaga 
oceny poszczególnych przypadków, która ma na celu upewnienie się, że warunki lokalne są 
odpowiednie w danym kontekście geologicznym. Zgodnie z tą zasadą prawo włoskie wymaga 
badań geotermalnych na miejscu jako warunku przed udzieleniem dalszych pozwoleń. 

Podsumowanie

Według dostępnych informacji projekt znajduje się obecnie na etapie odwiertów badawczych i 
przedłużonego testowania, natomiast elektrownia jako taka będzie wymagać dalszych 
pozwoleń na końcu etapu testowania, jeżeli obszar okaże się zdatny do eksploatacji 
geotermalnej. 

Każdy taki etap jest poddawany kontroli sądowej, a każda zainteresowana strona może 
skierować sprawę do Tribunale Amministrativo Regionale. Tak więc na obecnym etapie nie ma 
dowodów naruszenia prawa UE.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–
209.


