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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2191/2013, ingiven av Piero Bruni, italiensk medborgare, 
om förorening av Bolsenasjön

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren understryker att föroreningarna i Bolsenasjön har ökat oroväckande dels på 
grund av att ledningarna för uppsamling av avloppsvatten runt sjön är förslitna, dels på grund 
av avloppsreningsverket.

Lokalbefolkningen är extremt oroad över situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 september 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Efter en tidigare framställning (nr 1185/2013), som ingetts av samma medborgare och 
handlade om samma ämne, inledde kommissionens avdelningar en undersökning i juli 2014.

I samband med detta har kommissionens avdelningar bett om klarläggande från de italienska 
myndigheterna angående efterlevnaden av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 
om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 när det gäller tätorten Marta och om 
efterlevnaden av föreskrifterna i direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område2 med avseende på Bolsenasjön.

Av det första svaret från de italienska myndigheterna framgår det att tätorten Marta, som 

1 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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omfattar kommunerna Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, 
Grotte di Castro och San Lorenzo Nuovo, eventuellt handlar i strid med artikel 4 i direktiv 
91/271/EEG. De italienska myndigheterna har underrättat kommissionens avdelningar om att 
ett flertal arbeten är på väg att komma i gång för att förbättra både avloppssystemet och 
reningsverket.

När det gäller direktiv 2000/60/EG har de italienska myndigheterna underrättat kommissionen 
om att sjön har god status. I fråga särskilt om tendensen med ökande koncentrationer av fosfor 
(som iakttagits 2013) har de italienska myndigheterna underrättat kommissionen om att detta 
beror både på belastning från jordbruket och från oavsiktliga utsläpp av avloppsvatten från 
tätbebyggelse.

Slutsats

När det gäller direktiv 91/271/EEG kommer kommissionen att noga följa upp de arbeten som 
de italienska myndigheterna tillkännagett, inom ramen för den pågående undersökningen.

När det gäller direktiv 2000/60/EG, särskilt i fråga om de ökande koncentrationerna av fosfor, 
anser kommissionen att arbetena med att förbättra avloppssystemet och reningsverket 
kommer att bidra till minskade fosforhalter i vattnet. När det gäller bidragen från 
jordbrukskällor kommer kommissionen, inom ramen för den pågående undersökningen, att be 
de italienska myndigheterna om ytterligare klarlägganden om hur de tänker minska och 
förhindra dessa föroreningar.

4. Kommissionens svar (REV I), mottaget den 26 augusti 2015

Kommissionen konstaterar att de behöriga myndigheterna genomfört en 
miljökonsekvensbedömning enligt direktiv 2011/92/EU1, som också omfattade en bedömning 
av projektets inverkan på flera närliggande Natura 2000-områden – däribland de särskilda 
skyddsområdena IT6010007/6010055 ”Lago di Bolsena” – med beaktande av deras 
bevarandemål enligt direktiv 92/43/EEG2.

Det italienska miljöministeriet beslutade i ett dekret av den 3 april 2015 att projektet skulle 
miljögodkännas då man kommit fram till att projektet inte kommer att få någon betydande 
inverkan på bevarandet av de ovannämnda områdena. För att undvika kontamination av 
grundvattnet ska de behöriga myndigheterna enligt dekretet dessutom övervaka grundvattnets 
kemiska status före, under och efter projektet. Övervakningen ska särskilt syfta till att 
säkerställa att gränsvärdena för de ämnen som förtecknas i direktiv 98/83/EG3 inte överskrids.

Slutsats

På grundval av ovanstående kan kommissionen inte påvisa något brott mot EU:s 
miljölagstiftning vad gäller den geotermiska försöksanläggningen som framställaren nämner.

1 Direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 
28.1.2012, s. 1).
2 Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7). 
3 Direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).
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Såsom Europaparlamentet redan fått veta kommer kommissionen dock att inom ramen för en 
pågående utredning bedöma de åtgärder som de italienska myndigheterna vidtagit för att 
säkerställa att fosfor- och nitrathalterna i Bolsenasjön uppfyller tillämpliga miljönormer i EU.

5. Kommissionens svar (REV II), mottaget den 31 mars 2017

I sitt första meddelande konstaterade kommissionen att de behöriga myndigheterna hade 
genomfört en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU1, vilken också 
omfattade en bedömning av projektets inverkan på flera närliggande Natura 2000-områden – 
däribland de särskilda skyddsområdena IT6010007/6010055 ”Lago di Bolsena” – med 
beaktande av deras bevarandemål enligt direktiv 92/43/EEG2.

Det italienska miljöministeriet beslutade i ett dekret av den 3 april 2015 att projektet skulle 
miljögodkännas då man kommit fram till att det inte kommer att få någon betydande inverkan 
på bevarandet av de ovannämnda områdena. För att undvika kontamination av grundvattnet 
ska de behöriga myndigheterna enligt dekretet dessutom övervaka grundvattnets kemiska 
status före, under och efter projektet. Övervakningen ska särskilt syfta till att säkerställa att 
gränsvärdena för de ämnen som förtecknas i direktiv 98/83/EG3 inte överskrids.

Kommissionen inledde dock sin egen undersökning med EU Pilot 6800/14, vilket ledde till 
flera diskussioner med de italienska myndigheterna. Efter att ha försäkrat sig om att sjön och 
dess avrinningsområde har utpekats som ett känsligt område enligt DGR 317/2003 
uppmanade kommissionen de italienska myndigheterna att modernisera avloppsreningsverket, 
vilket inte uppfyller den relevanta EU-lagstiftningen. De italienska myndigheterna åtog sig att 
göra det och tillhandahålla regelbundna uppdateringar. Enligt den senast tillgängliga 
informationen inleddes anbudsförfarandet den 30 december 2015 och arbetet bör vara färdigt i 
maj 2017.

Slutsats

Kommissionen kommer att övervaka framstegen i detta ärende fram till dess att 
avloppsreningsverket är helt driftsklart.

6. Kommissionens svar (REV III), mottaget den 30 augusti 2017

Enligt den information som finns att tillgå är risken för eutrofiering i vattendraget inte särskilt 
stor och dess status är god.

Medlemsstaterna rapporterar officiella data till kommissionen med stöd av direktiv 
2000/60/EG4 (ramdirektivet om vatten, (nedan kallat vattenramdirektivet), och rapporteringen 
görs elektroniskt på en plattform som heter Vatteninformationssystemet för Europa (WISE) 
och är ett partnerskap mellan dels kommissionen (GD Miljö, gemensamma 
forskningscentrumet och Eurostat), dels Europeiska miljöbyrån.

1 Direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 
28.1.2012, s. 1).
2 Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7). 
3 Direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).
4 EGT L 327, 22.12.2000.
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Den senaste rapporten från Italien översändes i mars 2017. Enligt de officiella data som 
rapporterats har Bolsenasjön både god ekologisk status och god kemisk status. Av de 
officiella data framgick ingenting om att kvalitetsstatus enligt vattenramdirektivet skulle ha 
försämrats.

Som kommissionen angett i tidigare meddelanden till Europaparlamentet har kommissionen 
med hjälp av ”EU Pilot” 6800/14 undersökt de frågor som tagits upp av framställaren.

Efter att ha försäkrat sig om att sjön och dess avrinningsområde har utpekats som ett känsligt 
område uppmanade kommissionen de italienska myndigheterna att modernisera 
avloppsreningsverket, vilket inte fullständigt uppfyllde den relevanta EU-lagstiftningen. De 
italienska myndigheterna åtog sig att göra det och tillhandahålla regelbundna uppdateringar. 
När uppdateringarna uteblev eller var oklara sände kommissionen ut påminnelser. Den biflod 
som nämns av framställaren (floden Marta) har en potentiell genomsnittlig vattenföring på 
10 m³/s.

Enligt det inledande svaret från de italienska myndigheterna inleddes anbudsförfarandet för 
avloppsreningsverket den 30 december 2015 och arbetet borde ha varit färdigt i maj 2017. Till 
följd av olika krav i den inhemska lagstiftningen måste emellertid anbudsförfarandet tas om 
två gånger.

Kommissionen har återigen uppmanat de italienska myndigheterna att uppdatera färdplanen 
och de italienska myndigheterna svarade den 2 augusti 2017. Enligt denna information, den 
mest aktuella som finns att tillgå, valdes ett anbud ut som vinnande anbud och bygget ska 
sätta i gång den 5 september 2017.

Slutsats

Som det angetts i det tidigare meddelandet kommer kommissionen att övervaka framstegen i 
detta ärende fram till dess att avloppsreningsverket är helt driftsklart. Kommissionen kommer 
också att ta hänsyn till all information den fått av framställaren och, vid behov, till eventuella 
bevis han kan vilja lägga fram för att ifrågasätta de officiella data (senaste rapport: mars 
2017), enligt vilka sjön uppvisar god ekologisk status och kemisk status.

7. Kommissionens svar (REV IV), mottaget den 7 mars 2018

Enligt uppgifterna från den berörda medlemsstaten är risken för eutrofiering i vattendraget 
inte särskilt stor och dess status är god. Den senaste rapporten från Italien översändes i mars 
2017 och enligt de officiella data som rapporterats har Bolsenasjön både god ekologisk status 
och god kemisk status enligt vattenramdirektivet1.

I skrivelser av den 7 oktober 2017 och 26 januari 2018 gav framställaren dock kommissionens 
avdelningar nya belägg för att sjöns faktiska status under fjolåret skulle övergå från ”god” till 
”tillräcklig”, framför allt till följd av att de sammanlagda fosforhalterna ökat.

Om detta bekräftas kan det innebära att det i Bolsenasjön brutits mot principen i 
vattenramdirektivets artikel 4 om att vattenkvaliteten inte får försämras. I artikel 4.6 står 

1 Direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000.
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följande: ”Tillfällig försämring av vattenförekomsternas status utgör ingen överträdelse av 
detta direktivs krav om försämringen är ett resultat av omständigheter som orsakas av 
naturliga skäl eller force majeure och som är exceptionella eller som inte rimligtvis hade 
kunnat förutses, särskilt extrem översvämning och utdragen torka”. Detta kan dock accepteras 
endast på vissa villkor.

De italienska myndigheterna verkar känna till problemet, såsom framställaren angett med sin 
hänvisning till ett möte som hållits i Prefettura di Viterbo för diskussion om sjöns status och 
orsakerna till att den försämrats, vilka verkar beror på ett flertal faktorer, bland annat att 
uppsamlingssystemet för avloppsvatten inte fungerat som det ska. Enligt framställaren finns 
det dock inga planer på åtgärder för att minska jordbrukets bidrag av fosfor, vilka utpekats 
som en huvudkälla till fosfor, vartill kommer att de bevarandeåtgärder som antagits av 
regionen Lazio inte skulle uppfylla EU:s kriterier för bevarandeåtgärd enligt Natura 2000. 
Dessutom aktualiserar framställaren farhågor om att området kan komma att utses såsom 
lämpligt för prospektering efter geotermisk energi, trots att dess särskilda geologiska struktur 
skulle möjliggöra ett vätskeutbyte mellan ytvattenförekomsten (inklusive sjön) och den djupt 
liggande geotermiska akviferen, så att ytvattenförekomsten skulle kunna försämras.

Som kommissionen angett i tidigare meddelanden har kommissionen med hjälp av 
”EU Pilot” noggrant undersökt de frågor som tagits upp av framställaren. Inom ramen för 
detta uppmanade kommissionen med kraft de italienska myndigheterna att modernisera 
avloppsreningsverket, vilket inte fullständigt uppfyllde den relevanta EU-lagstiftningen. De 
italienska myndigheterna åtog sig att göra det och tillhandahålla regelbundna uppdateringar. 
När uppdateringarna uteblev eller var oklara sände kommissionen ut påminnelser. Enligt nya 
belägg från framställaren skulle det dock behövas ytterligare åtgärder, vid sidan om dem som 
redan meddelats av de italienska myndigheterna.

Slutsats

Som det angetts i de tidigare meddelandena kommer kommissionen att övervaka framstegen i 
detta ärende fram till dess att avloppsreningsverket är helt driftsklart. Mot bakgrund av det 
nya som framställaren tagit upp i sina skrivelser av den 7 oktober 2017 och 26 januari 2018 
kommer kommissionen också att beakta de nya beläggen och rapporterna så fort de blivit 
tillgängliga och, vid behov, med de italienska myndigheterna ta upp frågan om försämrad 
vattenkvalitetsstatus i Bolsenasjön i enlighet med artikel 4 i vattenramdirektivet.

8. Kommissionens svar (REV. V), mottaget den 21 maj 2019

Kommissionen har med hjälp av EU Pilot 6800/14 följt upp de farhågor som aktualiserats av 
framställaren. Saken undersöktes och vad som då huvudsakligen framkom var att 
avloppsreningsverket för området kring Bolsenasjön – framför allt det där vatten renades 
innan det släpptes ut i den flod som rinner ut i sjön – inte fullständigt uppfyllde den relevanta 
EU-lagstiftningen, alltså direktiv 2000/60/EG om vattenpolitik1. 

Efter vissa dröjsmål med förbättringen av avloppsreningsverket till följd av särskilda krav i 
nationell lagstiftning sände kommissionen ut ett antal påminnelser för att få fart på arbetet. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
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Såsom de italienska myndigheterna angett i sitt meddelande av den 2 augusti 2017 fortskred 
bygget av anläggningen vid det laget äntligen planenligt.

Efter utfrågningarna i utskottet för framställningar gav framställaren dock nya belägg för och 
nya upplysningar om att sjöns status var på väg att övergå från ”god” till ”tillräcklig”, vilket 
också berodde på jordbruket och tog sig uttryck i form av ökande fosforhalter i sjön. Sådan 
information lämnades genom skrivelser av den 7 oktober 2017 och den 26 januari 2018.

Som ett led i den övergripande strategin mot nitratföroreningar i alla medlemsstater beslutade 
kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot Italien för att landet brutit mot rådets 
direktiv om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket1. Den 8 november 2018 
sändes en formell underrättelse till Italien om fastställandet av vilka områden som är sårbara 
för nitratföroreningar, samt om övervakningen av dessa områden och om antagandet av 
ytterligare åtgärder till skydd för områden som drabbats av nitratföroreningar. Detta 
överträdelseförfarande hänför sig till regionen Lazio. 

Slutsats 

Ovannämnda iakttagelser föranleder kommissionen att anse sig ha åtgärdat de huvudsakliga 
källorna till förorening av Bolsenasjön, vilka har relevans enligt unionsrätten och utpekats av 
framställaren. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen.

1 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från 
jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).


