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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Gaetano Montefusco, olasz állampolgár által az „Avvocato del mare” egyesület nevében 
benyújtott, 0972/2004 petíció a tengeri környezetnek a part menti szennyvíz általi 
szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy komoly tengeri szennyezést és 
közegészségügyi problémát okozhat a tény, hogy Quarto (NA) településen nincs 
szennyvíztisztító üzem. Aggodalmát fejezi ki a 40 000 lakost számláló település létező 
szennyvízrendszerének hiányosságai miatt, mivel annak eredetileg egy máshol található 
víztisztító telepre kellene vezetnie a szennyvizet, de valójában egy nyílt emésztőgödörbe 
vezet, amely különösen veszélyes a környezetre és a közegészségügyre. A felelős hatóságok, 
például a campaniai regionális hatóságok engedélyezik a kezeletlen szennyvíz tengerbe 
történő vezetését. A kérelmező az Európai Unió intézkedését várja, hogy megoldást találjanak 
e környezeti katasztrófára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005. november 30-án kapott válasz.

A helyzet leírásának összefoglalása: 
A petíció benyújtója ismerteti a helyzetet a nápolyi régióban az ottani szennyvíz 
összegyűjtésével és a Cuma szennyvíztisztító telepre történő szállításával/a teleppel való 
összekötésével kapcsolatos problémák terén, kiemelve Quarto di Napoli (>40 000 lakos) 
összegyűjtött szennyvizével kapcsolatos problémákat, amelyet ma tisztítás nélkül, közvetlenül 
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a tengerbe vezetnek.
A petíció benyújtója arra kéri az európai intézményeket, hogy sürgősen tegyenek 
intézkedéseket ennek az ökológiai vészhelyzetnek az elhárítására.

A helyzet kifejtése és a Bizottság intézkedései: 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1 (minden 2000 LE2 feletti agglomeráció 
tekintetében) előírja egy megfelelően működő szennyvízelvezető mű meglétét, amely össze 
van kötve a szennyvíztisztító teleppel, valamint egy másodlagos és/vagy szigorúbb kezelést a 
4. cikk és/vagy az 5. cikk követelményeinek megfelelően. Ezen kívül a tisztítási eljárás 
végtermékeinek (tisztított szennyvíz és a keletkezett szennyvíziszap) meg kell felelniük az 
irányelvben megállapított követelményeknek, és biztosítani kell, hogy ezek nem jelentenek 
veszélyt a környezetre.
Az irányelv 3. és 4. cikkében megállapított követelmények értelmében3 a 15 000 LE feletti 
terheléssel rendelkező agglomerációknak, ahol az összes keletkezett szennyvizet ún. normál 
területekre vezetik ki, legkésőbb 2000. december 31-ig szennyvízelvezető és tisztító 
rendszereket kellett üzembe helyezniük. Az összes szennyvizet össze kell gyűjteni és el kell 
vezetni a szennyvíztisztító telep(ek)re, ahol másodlagos kezelést kell alkalmazni. Sajnos a 
nápolyi agglomerációban4 nem ez a helyzet.
Az olasz hatóságok által a Bizottság rendelkezésére bocsátott legfrissebb adatok szerint a 
nápolyi agglomerációban 4,5 millió az LE terhelés, és a szennyvizet normál területekre 
vezetik. Az agglomeráció területén négy szennyvíztisztító telep működik – Napoli Est, Napoli 
Nord (Arzano/Cardito/Casavatore stb.), Napoli Ovest (Cuma) és Napoli San Giovanni. Ezek a 
telepek szennyvíztisztást végeznek, de csak 800 000 LE mennyiséget képesek kezelni. 
Nápolyban az ezen felül keletkezett szennyvízmennyiséget nem vezetik el szennyvíztisztító 
telepekre (beleértve Quarto di Napolit is). Ezért a nápolyi agglomeráció érintett az 
Olaszország ellen folyamatban levő horizontális jogsértési esetben5.
Ezenkívül Nápoly, Gugliano és Pozzuoli közösségeihez tartozó 29 fürdőhelyből tizenkettőt 
bezárattak (az Olaszország által a 2004-es fürdőidényre vonatkozóan tett jelentés alapján), 
ami szintén azt jelzi, hogy a szennyvizet tisztítás nélkül, közvetlenül a befogadó vízbe 
engedik bele.

A petíció benyújtója által Quarto di Napoli és Napoli Ovest (Cuma) települések 
szennyvíztisztító telepeire vonatkozóan benyújtott információk kapcsolódnak a fent említett, 

  
1 A Tanács 91/271/EGK irányelve (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.)
2 L.E. – lakosegyenérték, azaz az egy személy által egy nap alatt termelt szerves szennyező anyag
3 Továbbá a gyűjtőrendszerekre, a befogadó vizekbe történő szennyvízkibocsátásra, az ellenőrzéssel kapcsolatos 
referenciamódszerekre vonatkozó követelmények (amelyeket az irányelv I. melléklete állapít meg).
4 A nápolyi agglomeráció magában foglalja Nápoly városát és a környező településeket, tehát Quarto di Napolit 
is.
5 A jogsértés a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. cikkének megsértéséhez kapcsolódik, azaz a gyűjtőrendszerek 
megfelelő működésének biztosításához, a szennyvíznek a tisztítótelepekre való elvezetéséhez és a másodlagos 
kezelés biztosításához.
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folyamatban lévő jogsértéshez, és ezen információkat továbbiakban is felhasználják ebben a 
kontextusban.

4. A Bizottságtól 2006. október 10-én kapott további válasz.

Amint a Bizottság azt 2005.11.30-i közleményében már jelezte, a nápolyi agglomeráció 
szerepel az Olaszország ellen folyamatban lévő horizontális jogsértési ügyben1, amely 468 
olyan agglomerációt érint (ezek több mint 15 000 lakossal rendelkező városok), amelyek 
megsértik a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 91/271/EGK irányelv követelményeit. 
A Bizottság első írásbeli figyelmeztetést küldött Olaszországnak. Az olasz hatóságok 
válaszait jelenleg értékelik.

  
1 A jogsértés a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. cikkének megsértéséhez kapcsolódik, azaz a gyűjtőrendszerek 
megfelelő működésének biztosításához, a szennyvíznek a tisztítótelepekre való elvezetéséhez és a másodlagos 
kezelés biztosításához.


