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Verzoekschrift 0972/2004, ingediend door Gaetano Montefusco (Italiaanse nationaliteit), 
namens de vereniging 'Avvocato del mare', over zeevervuiling door lozingen aan de kust

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over het ernstige risico van zeevervuiling en het risico voor de 
volksgezondheid die resulteren uit het gebrek aan een waterzuiveringsinstallatie in de 
gemeente Quarto (NA). Tevens uit hij zijn bezorgdheid over de ontoereikendheid van het 
bestaande rioleringssysteem dat dienst doet voor 40 000 inwoners. De bedoeling is dat het 
rioolwater naar waterzuiveringsstations in de omgeving wordt gepompt, maar feitelijk vormt 
het een open beerput die uiterst schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid. De 
verantwoordelijke autoriteiten, bijvoorbeeld de regionale overheid van Campania, verlenen 
vergunningen om het onbehandelde rioolwater in zee te lozen. Indiener verzoekt om actie van 
de Europese Commissie om een eind te maken aan deze rampzalige milieuvervuiling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Samenvatting van de beschrijving van de situatie

Indiener beschrijft de stand van zaken in de streek rondom Napels betreffende problemen met 
de opvang en afvoer van het rioolwater vanuit de streek rondom Napels naar de 
zuiveringsinstallatie voor afvalwater in Cuma. Deze problemen betreffen specifiek het 
opgevangen afvalwater van de gemeente Quarto di Napoli (> 40 000 inwoners), dat blijkbaar 
zonder enige voorbehandeling rechtstreeks in de zee wordt geloosd. 
Indiener verzoekt de Europese instellingen dringend actie te ondernemen om iets aan deze 
ecologische noodtoestand te doen.
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Uitleg van de situatie en acties van de Commissie
Volgens de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 moet er (voor alle 
agglomeraties met meer dan 2 000 i.e.2) een degelijk werkend opvangsysteem zijn, dat op een 
zuiveringsinstallatie voor afvalwater is aangesloten en moet er overeenkomstig de bepalingen 
in artikel 4 en/of 5 een secundaire en/of strengere zuivering voor afvalwater zijn. Bovendien 
moeten de eindproducten (gezuiverd afvalwater en het achtergebleven rioolslib) van het 
zuiveringsproces voldoen aan de bepalingen in de richtlijn en moet er worden gegarandeerd 
dat ze geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben.

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 3 en 4 van de richtlijn3 moeten voor al het afvalwater 
uit agglomeraties die meer dan 15 000 i.e. tellen en die in zogenaamde normale gebieden 
lozen, uiterlijk op 31 december 2000 systemen voor de opvang en zuivering van het water 
operationeel zijn. Al het water moet worden opgevangen en naar een 
waterzuiveringsinstallatie worden afgevoerd. Daar moet het via een secundaire zuivering 
worden gezuiverd. Helaas is dit niet het geval voor de agglomeratie Napels4.

Volgens de laatste gegevens die de Commissie van de Italiaanse autoriteiten heeft ontvangen, 
heeft de agglomeratie Napels 4,5 miljoen i.e. en wordt het afvalwater in normaal gebied 
geloosd. De zuivering van het afvalwater in deze agglomeratie wordt door vier 
waterzuiveringsinstallaties (Napoli Est, Napoli Nord (Arzano/Cardito/Casavatore enz.), 
Napoli Ovest (Cuma) en Napoli San Giovanni) verzorgd, maar deze verwerken slechts 
800 000 i.e. De rest van het afvalwater uit Napels (waaronder uit de gemeente Quarto di 
Napoli) wordt niet naar een zuiveringsinstallatie voor afvalwater afgevoerd. De agglomeratie 
Napels is dan ook opgenomen in de horizontale inbreukprocedure die nog tegen Italië5 loopt.

Verder blijkt uit de Italiaanse gegevens dat in het zwemseizoen van 2004 op twaalf (van de 
29) zwemlocaties in de gemeenten Napels, Gugliano en Pozzuoli een zwemverbod gold. Dit 
lijkt er ook op te wijzen dat rioolwater zonder enige voorbehandeling rechtstreeks in het 
oppervlaktewater wordt geloosd.

De informatie van indiener over de gemeente Quarto di Napoli en de 
waterzuiveringsinstallatie van Napoli Ovest (Cuma) heeft te maken met de hiervoor vermelde 
lopende inbreukprocedure en zal dan ook in het kader daarvan worden gebruikt."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006

"Zoals reeds vermeld in het antwoord van de Commissie van 30 november 2005 is de 
agglomeratie Napels opgenomen in de horizontale inbreukprocedure die nog tegen Italië6

loopt en die betrekking heeft op 468 agglomeraties (steden en plaatsen met meer dan 15 000 
  

1 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad, PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
2 i.e. = inwonersequivalent, de organische vervuiling die door één persoon per dag wordt voortgebracht.
3 Evenals bepalingen voor opvangsystemen, lozingen van afvalwater in ontvangende wateren en 
referentiemethoden voor de contrôle (zie bijlage I van de richtlijn).
4 De agglomeratie Napels bestaat uit de stad Napels en de omliggende gemeenten rond deze verstedelijkte zone 
en omvat dus ook de gemeente Quarto di Napoli.
5 De inbreuk heeft betrekking op de schending van artikel 3 en 4 van Richtlijn 91/271/EEG, namelijk het niet 
voorzien in een degelijke opvang van afvalwater via opvangsystemen, de afvoer daarvan naar 
zuiveringsinstallaties voor afvalwater en het voorzien in een secundaire zuivering.
6 De inbreuk heeft betrekking op de schending van artikel 3 en 4 van Richtlijn 91/271/EEG, namelijk het niet 
voorzien in een degelijke opvang van afvalwater via opvangsystemen, de afvoer daarvan naar 
zuiveringsinstallaties voor afvalwater en het voorzien in een secundaire zuivering.
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inwoners) die inbreuk maken op de vereisten van richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling 
van stedelijk afvalwater.

De Commissie heeft Italië een eerste schriftelijke waarschuwing toegezonden. Het antwoord 
van de Italiaanse autoriteiten hierop wordt momenteel bestudeerd."
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