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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0972/2004, του Gaetano Montefusco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Avvocato del mare», σχετικά με περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης η οποία 
προκαλείται από αστικά λύματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης και 
για τους κινδύνους που δημιουργεί για τη δημόσια υγεία η έλλειψη μονάδας επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων στον δήμο του Quarto. Εκφράζει επίσης ανησυχία για την ανεπάρκεια του 
υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος για μια κοινότητα 40 000 κατοίκων, το οποίο είναι 
σχεδιασμένο ώστε να διοχετεύει τα αστικά λύματα σε μονάδες επεξεργασίας οι οποίες 
βρίσκονται σε άλλες περιοχές, ενώ στην πραγματικότητα καταλήγει στη δημιουργία ενός 
ανοικτού βόθρου με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία. Οι αρμόδιες αρχές, για παράδειγμα οι αρχές της περιφέρειας της Campania, εκδίδουν 
άδειες για την απόρριψη των μη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη θάλασσα. Ο 
αναφέρων ζητά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τερματισμό αυτής της 
περιβαλλοντικής καταστροφής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Συνοπτική περιγραφή της κατάστασης:
Ο αναφέρων περιγράφει την κατάσταση στην περιφέρεια της Νάπολης αναφορικά με 
προβλήματα που σχετίζονται με τη συλλογή και τη μεταφορά/σύνδεση των αποχετευτικών 
λυμάτων από την περιοχή της Νάπολης στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων της Cuma, 
και συγκεκριμένα προβλήματα συλλεγέντων λυμάτων από τον δήμο Quarto di Napoli (> 
40 000 κατοίκους) τα οποία, όπως φαίνεται, απορρίπτονται απευθείας στη θάλασσα χωρίς 
καμία επεξεργασία. 
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Ο αναφέρων ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν επείγουσα δράση για να 
αντιμετωπίσουν την εν λόγω οικολογική έκτακτη ανάγκη.

Επεξήγηση της κατάστασης και ενέργειες της Επιτροπής:
Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1 απαιτεί (για όλους τους οικισμούς με 
ι.π.2 άνω των 2 000) να διαθέτουν ένα επαρκώς λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο θα 
συνδέεται με εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, και να διαθέτουν δευτεροβάθμια ή/και 
αυστηρότερη επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ή/και του 
άρθρου 5. Επιπλέον, τα τελικά προϊόντα (επεξεργασμένα λύματα και παραγόμενη ιλύς από 
λύματα) που προκύπτουν από τη διαδικασία επεξεργασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία και να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας3, θα πρέπει να τεθούν σε 
λειτουργία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000, συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας για όλα 
τα λύματα που παράγονται σε οικισμούς με ι.π. άνω των 15 000 και που απορρίπτονται σε 
αποκαλούμενες περιοχές κανονικής ευαισθησίας. Όλα τα λύματα θα συλλέγονται και θα 
συνδέονται με τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων και θα υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια 
επεξεργασία. Δυστυχώς, δεν ισχύει το ίδιο για τον οικισμό της Νάπολης4.
Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία που έθεσαν στη διάθεση της Επιτροπής οι ιταλικές 
αρχές, ο οικισμός της Νάπολης διαθέτει ι.π. 4,5 εκατομμύρια και απορρίπτει τα λύματά του 
στην περιοχή κανονικής ευαισθησίας. Τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων –Napoli 
Est, Napoli Nord (Arzano/Cardito/Casavatore, κλπ.), Napoli Ovest (Cuma) και Napoli San 
Giovanni– εξυπηρετούν τον εν λόγω οικισμό παρέχοντας επεξεργασία των αστικών λυμάτων, 
αλλά επεξεργάζονται μόνο ι.π. 800 000. Τα υπόλοιπα λύματα που παράγονται στη Νάπολη 
δεν συνδέονται με εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων (συμπεριλαμβανομένου του δήμου 
Quarto di Napoli). Επομένως, ο οικισμός της Νάπολης συμπεριλαμβάνεται στην υπόθεση της 
συνεχιζόμενης οριζόντιας παράβασης κατά της Ιταλίας5.

Επιπλέον, δώδεκα (από τις 29) περιοχές κολύμβησης, όπως αναφέρθηκε από την Ιταλία, 
απαγορεύθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του 2004, στις κοινότητες της Νάπολης, του 
Gugliano και του Pozzuoli, γεγονός το οποίο αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι τα λύματα 
απορρίπτονται απευθείας στα ύδατα υποδοχής χωρίς καμία επεξεργασία.

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα σχετικά με το εργοστάσιο 
επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Quarto di Napoli και το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων 
Napoli Ovest (Cuma) σχετίζονται με την προαναφερθείσα συνεχιζόμενη παράβαση και θα 
χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

  
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40.
2 ι.π.:– μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού, δηλαδή οργανική ρύπανση που παράγεται ημερησίως από ένα άτομο.
3 και τις απαιτήσεις για συστήματα αποχέτευσης, απορρίψεις λυμάτων σε ύδατα υποδοχής, μεθόδους αναφοράς 
για την παρακολούθηση (όπως ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας).
4 Ο οικισμός της Νάπολης αποτελείται από τον δήμο της Νάπολης και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από 
την εν λόγω αστικοποιημένη περιοχή, ενώ επίσης περιλαμβάνει και τον δήμο Quarto di Napoli.
5 Η παράβαση σχετίζεται με την παραβίαση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, δηλαδή με την 
απουσία πρόβλεψης για την κατάλληλη συλλογή των αστικών λυμάτων μέσω συστημάτων αποχέτευσης, τη 
συλλογή τους σε εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων και την παροχή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
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Όπως ήδη αναφέρθηκε στην απάντηση της Επιτροπής της 30.11.2005, το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Νάπολης περιλαμβάνεται στα 468 πολεοδομικά συγκροτήματα (πόλεις 
κωμοπόλεις με πληθυσμό άνω των 15 000 κατοίκων) που αφορά η οριζόντια διαδικασία επί 
παραβάσει που εκκρεμεί κατά της Ιταλίας1, και τα οποία παραβιάζουν τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η Επιτροπή έχει εκδώσει μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση προς την Ιταλία. Επί του 
παρόντος αξιολογείται η απάντηση των ιταλικών αρχών.

  
1 Η παράβαση σχετίζεται με την παραβίαση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, δηλαδή με την 
απουσία πρόβλεψης για την κατάλληλη συλλογή των αστικών λυμάτων μέσω συστημάτων αποχέτευσης, τη 
συλλογή τους σε εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων και την παροχή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
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