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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija 2191/2013 o onesnaženju jezera Bolsena, ki jo vlaga Piero Bruni, 
državljan Italije

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije opozarja, da se je onesnaženost jezera Bolsena zaradi propadanja cevi za 
zbiranje odpadne vode okoli jezera in zaradi čistilne naprave drastično povečala.

Lokalni prebivalci so zaradi razmer zelo zaskrbljeni.

2. Dopustnost

Označena za dopustno 5. septembra 2014. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu 
s členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 28. februarja 2015

Komisija je v zvezi s tem začela preiskovalni postopek že julija 2014 po prejetju prejšnje 
peticije na to temo (št. 1185/2013), ki jo je vložil isti državljan. 

V povezavi s tem so službe Komisije zahtevale pojasnila od italijanskih organov glede 
spoštovanja določb Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 
odpadne vode1 v zvezi z aglomeracijo Marta in glede spoštovanja določb Direktive 
2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike2 v zvezi z 
Bolsenskim jezerom.

V prvih odgovorih, ki so jih predložili italijanski organi, je bilo navedeno, da aglomeracija 
Marta, ki vključuje občine Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di 
Castro in San Lorenzo Nuovo, morda krši člen 4 Direktive 91/271/EGS. Italijanski organi so 

1 UL L 135, 30.5.1991, str. 40.
2  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
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službe Komisije obvestili, da bodo kmalu začeli več javnih gradenj za izboljšanje 
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave.

V zvezi z Direktivo 2000/60/ES so italijanski organi Komisijo obvestili, da je jezero v 
dobrem stanju. Kar zadeva naraščajoče koncentracije fosforja (ugotovljene leta 2013), so 
italijanski organi Komisijo obvestili, da jih gre pripisati  kmetijskim virom in nenamernim 
razlitjem komunalne odpadne vode.

Sklepna ugotovitev

Glede področja Direktive 91/271/EGS bo Komisija v okviru tekoče preiskave skrbno 
spremljala javne gradnje, ki so jih napovedali italijanski organi.

Glede področja Direktive 2000/60/ES, zlasti naraščajočih koncentracij fosforja, Komisija 
meni, da bodo javne gradnje za izboljšanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave 
pripomogle k znižanju ravni fosforja v vodi. V zvezi z onesnaževanjem iz kmetijskih virov bo 
Komisija v okviru tekočega preiskovalnega postopka prosila za dodatna pojasnila o tem, kako 
nameravajo italijanski organi to onesnaževanje zmanjšati in preprečiti.

4. Odgovor Komisije (REV I), prejet dne 26. avgusta 2015

Komisija ugotavlja, da so pristojni organi izvedli presojo vplivov na okolje v skladu z 
Direktivo 2011/92/EU1, ki je vključevala tudi presojo posledic, ki jih ima projekt za različna 
bližnja območja Natura 2000, vključno s SIC IT6010007/SPZ 6010055 „Jezero Bolsena“, 
glede na njihove cilje ohranjanja v skladu z Direktivo 92/43/EGS2.

Italijansko ministrstvo za okolje je z odlokom z dne 3. aprila 2015 med drugim odobrilo 
presojo vplivov projekta na okolje in ugotovilo, da projekt ne bo imel večjih vplivov na 
ohranjanje navedenih območij. Da bi preprečili onesnaženje podtalnice, so z omenjenim 
odlokom tudi določili, da morajo pristojni organi spremljajo kemijsko stanje podtalnice pred 
in med izvajanjem projekta ter po njem. S spremljanjem naj bi predvsem zagotovili, da ne 
bodo presežene mejne vrednosti za snovi iz Direktive 98/83/ES3.

Sklepna ugotovitev

Glede na navedeno Komisija ni ugotovila, da bi bila v zvezi s pilotno geotermalno elektrarno 
kršena okoljska zakonodaja EU, kot navaja vlagatelj peticije.

Komisija pa bo, kot je že sporočila Evropskemu parlamentu, v okviru tekoče preiskave 
ocenila ukrepe, s katerimi nameravajo italijanski organi zagotoviti, da bodo ravni fosforja in 
nitratov v vodi Bolsenskega jezera skladne z veljavnimi okoljskimi standardi EU.

5. Odgovor Komisije (REV II), prejet dne 31. marca 2017

V svojem prvem sporočilu je Komisija ugotovila, da so pristojni organi izvedli presojo 
vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2011/92/EU4, ki vključuje tudi presojo posledic, ki jih 

1 Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

2 Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7). 

3 Direktiva 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32).

4 Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, UL L 26, 28.1.2012, str. 1.
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ima projekt za različna bližnja območja Natura 2000, vključno s SIC IT6010007/SPZ 
6010055 „Jezero Bolsena“, glede na njihove cilje ohranjanja v skladu z 
Direktivo 92/43/EGS1.

Italijansko ministrstvo za okolje je 3. aprila 2015 izdalo odlok, s katerim je  odobrilo presojo 
vplivov na okolje in zaključilo, da projekt ne bo imel večjih vplivov na ohranjanje navedenih 
območij. Da bi preprečili onesnaženje podtalnice, so z omenjenim odlokom tudi določili, da 
morajo pristojni organi spremljajo kemijsko stanje podtalnice pred in med izvajanjem 
projekta ter po njem. S spremljanjem naj bi predvsem zagotovili, da ne bodo presežene mejne 
vrednosti za snovi iz Direktive 98/83/ES2.

Komisija pa je vseeno začela svojo preiskavo EU Pilot 6800/14, zaradi česar je prišlo do 
številnih izmenjav z italijanskimi organi. Potem ko se je prepričala, da sta bila jezero in 
njegova kotanja določena za občutljivo območje z DGR 317/2003, je italijanske organe 
pozvala, naj posodobijo čistilno napravo za odpadne vode, ki ni bila skladna z ustrezno 
zakonodajo EU. Italijanski organi so se zavezali, da bodo to storili in o tem redno poročali. 
Glede na zadnje informacije, ki so na voljo, se je 30. decembra 2015 začel postopek za oddajo 
javnega naročila, dela pa naj bi bila končana do maja 2017.

Sklepna ugotovitev

Komisija bo spremljala napredek v tej zadevi, vse dokler ne bo čistilna naprava za odpadne 
vode v celoti delovala.

6. Odgovor Komisije (REV III), prejet 30. avgusta 2017

Glede na razpoložljive podatke tveganje za evtrofikacijo vodnega telesa ni veliko, njegovo 
stanje pa je dobro.

Države članice sporočajo Komisiji uradne podatke v skladu z Direktivo 2000/60/ES3 (v 
nadaljnjem besedilu: okvirna direktiva o vodah), poročanje pa poteka elektronsko prek 
platforme, ki se imenuje WISE (Evropski informacijski sistem za vode) in je nastala v 
partnerstvu med Evropsko komisijo (GD za okolje, skupno raziskovalno središče in Eurostat) 
ter Evropsko agencijo za okolje.

Zadnje poročilo iz Italije je prispelo marca 2017. Po sporočenih uradnih podatkih je jezero 
Bolsena v dobrem ekološkem in kemijskem stanju. Iz uradnih podatkov ni razvidno, da bi 
prišlo do poslabšanja njegove kakovosti v smislu okvirne direktive o vodah.

Kot je bilo navedeno v prejšnjih sporočilih Evropskemu parlamentu, je Komisija vprašanja, ki 
jih je zastavil vlagatelj peticije, preučila s preiskavo EU Pilot 6800/14.

Ko se je prepričala, da sta bila jezero in njegova kotanja določena za občutljivo območje, je 
italijanske organe pozvala, naj posodobijo čistilno napravo za odpadne vode, ki ni bila v celoti 
skladna z ustrezno zakonodajo EU. Italijanski organi so se zavezali, da bodo to storili in da 
bodo o tem redno poročali. Če Komisija ni prejela novih informacij ali te niso bile jasne, je 

1 Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, UL L 206, 22.7.1992, str. 7. 

2 Direktiva 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

3 UL L 327, 22.12.2000
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izdala opozorila. Pritok, ki ga je omenil vlagatelj peticije (reka Marta), ima povprečen 
potencialni pretok 10 m3/s.

Glede na prvi odgovor italijanskih organov se je postopek za oddajo javnega naročila za 
čistilno napravo začel 30. decembra 2015, dela pa naj bi se končala do maja 2017. Vendar je 
bilo treba postopek za oddajo javnega naročila zaradi posebnih zahtev iz nacionalnega prava 
dvakrat ponoviti.

Komisija je italijanske organe znova pozvala, naj posodobijo načrt. Odgovor so poslali 2. 
avgusta 2017. Glede na zadnje razpoložljive informacije je bila izbrana najboljša ponudba, 
gradnja pa naj bi se začela 5. septembra 2017.

Sklepna ugotovitev

Kot je bilo navedeno v prejšnjem sporočilu, bo Komisija še naprej spremljala napredek v tej 
zadevi, vse dokler čistilna naprava za odpadne vode ne bo v celoti delovala. Upoštevala bo 
tudi vse informacije, ki jih je predložil vlagatelj peticije, in po potrebi dokaze, ki bi jih želel 
podati za izpodbijanje uradnih podatkov (zadnje poročilo iz marca 2017), iz katerih izhaja, da 
je jezero v dobrem ekološkem in kemijskem stanju.

7. Odgovor Komisije (REV IV), prejet 7. marca 2018

Glede na podatke, ki jih je posredovala zadevna država članica, tveganje za evtrofikacijo 
vodnega telesa ni veliko, njegovo stanje pa je dobro. Po zadnjem poročilu, ki ga je Italija 
poslala marca 2017 in v skladu s sporočenimi uradnimi podatki je bilo jezero Bolsena v 
smislu okvirne direktive o vodah1 v dobrem ekološkem in kemijskem stanju.

Vlagatelj peticije pa je službam Komisije v pismih z dne 7. oktobra 2017 in 26. januarja 2018 
predložil nove dokaze o tem, da se je dejansko stanje jezera v zadnjem letu spremenilo iz 
„dobrega“ v „zadostno“, kar gre pripisati zlasti vse večjim skupnim koncentracijam fosforja.

Če bo to potrjeno, bi lahko pomenilo kršitev načela o neposlabšanju stanja kakovosti vode 
Bolsenskega jezera iz člena 4 okvirne direktive o vodah. V skladu s členom 4(6) „začasno 
poslabšanje stanja vodnih teles ni kršitev zahtev te direktive, če je posledica okoliščin, ki so 
nastale naravno ali zaradi višje sile in so izjemne ali jih razumno ni bilo mogoče predvideti, 
zlasti izredno velikih poplav in zelo dolgih suš“. Vendar je to sprejemljivo le, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

Italijanski organi se očitno zavedajo težav, kar po besedah vlagatelja peticije dokazuje 
sestanek na prefekturi v Viterbu, kjer naj bi razpravljali o stanju jezera in razlogih za njegovo 
poslabšanje, ki so očitno odvisni od številnih dejavnikov, vključno z nepravilnim delovanjem 
sistema za zbiranje odpadne vode. Po navedbah vlagatelja peticije pa ni predvideno nobeno 
zmanjšanje vnosa fosforja zaradi kmetijske dejavnosti, ki je dokazano glavni vir fosforja, 
ohranitveni ukrepi, ki jih je sprejela dežela Lazio, pa ne bi izpolnjevali meril EU za 
ohranitvene ukrepe za območja Natura 2000. Poleg tega vlagatelj peticije izraža zaskrbljenost 
zaradi morebitne določitve območja za primernega za geotermalno izkoriščanje, čeprav bi 

1 Direktiva 2000/60/ES, UL L 327, 22.12.2000.
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izmenjava tekočin med površinskim vodonosnikom (tudi jezerom) in globokim geotermalnim 
vodonosnikom zaradi posebne geološke strukture verjetno povzročila poslabšanje stanja 
prvega.

Kot je bilo navedeno v prejšnjih sporočilih, je Komisija temeljito pregledala prvo peticijo s 
preiskavo EU Pilot. V zvezi s tem je italijanske organe pozvala, naj posodobijo čistilno 
napravo za odpadne vode, ki ni bila v celoti skladna z ustrezno zakonodajo EU. Italijanski 
organi so se zavezali, da bodo to storili in da bodo o tem redno poročali. Če Komisija ni 
prejela novih informacij ali te niso bile jasne, je izdala opozorila. Po zadnjih dokazih, ki jih je 
predložil vlagatelj peticije, pa bi bili poleg ukrepov, o katerih so italijanski organi že poročali, 
potrebni dodatni ukrepi.

Sklepna ugotovitev

Kot je bilo navedeno v prejšnjem sporočilu, bo Komisija še naprej spremljala napredek v tej 
zadevi, vse dokler čistilna naprava za odpadne vode ne bo v celoti delovala. Ker je vlagatelj 
peticije v svojih pismih z dne 7. oktobra 2017 in 26. januarja 2018 navedel nove elemente, bo 
tudi Komisija upoštevala nove dokaze in poročila, kakor hitro bodo na voljo, in po potrebi v 
skladu s členom 4 okvirne direktive o vodah načela vprašanje poslabšanja stanja kakovosti 
vode v Bolsenskem jezeru z italijanskimi organi.

8. Odgovor Komisije (REV V), prejet 21. maja 2019

Komisija je za obravnavo pomislekov, ki jih je izpostavil vlagatelj peticije, sprožila preiskavo 
EU Pilot 6800/14. Pregled primera je pokazal predvsem to, da obrat za čiščenje odpadne 
vode, ki pokriva območje Bolsenskega jezera, zlasti njegova enota, ki pokriva reko, ki odteka 
iz jezera, ni popolnoma skladen z ustrezno zakonodajo EU, zlasti z Direktivo 2000/60/EU1 o 
vodni politiki. 

Po zamudi pri posodobitvi čistilne naprave zaradi posebnih zahtev nacionalne zakonodaje je 
Komisija izdala številne opomine, namenjene pospešitvi procesa. Italijanski organi so v 
sporočilu z dne 2. avgusta 2017 navedli, da je gradnja objekta že v polnem teku.

Po predstavitvah, ki so potekale v Odboru za peticije, pa je vlagatelj peticije predložil nove 
dokaze in informacije o vse slabšem stanju jezera, ki se je iz „dobrega“ spremenilo v 
„zadostno“, k čemur naj bi prispevala tudi kmetijska dejavnost, ki naj bi bila kriva za vse 
večjo koncentracijo fosforja v jezeru. Te informacije so bile predložene z dopisoma z dne 7. 
oktobra 2017  in 26. januarja 2018.

V okviru horizontalnega pristopa za obravnavanje onesnaževanja z nitrati v vseh državah 
članicah se je Komisija odločila, da proti Italiji začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi 
kršitve Direktive Sveta 91/676/CE o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov2. 8. novembra 2018 ji je bil poslan uradni opomin v zvezi z določitvijo območij, 

1 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike, UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73.
2 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1–8).
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občutljivih za nitrate, njihovim spremljanjem in sprejetjem dodatnih varstvenih ukrepov na 
območjih, ki so onesnažena z nitrati. Kršitev se nanaša na deželo Lacij. 

Sklepna ugotovitev 

V zvezi z zgoraj omenjenimi pripombami Komisija meni, da je obravnavala glavne vire 
onesnaženja Bolsenskega jezera, ki so upoštevni glede na pravo Unije in na katere je opozoril 
vlagatelj peticije. Komisija bo razmere še naprej spremljala.


