
CM\635105PL.doc PE 367.731v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

10.10.2006

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0972/2004 złożona przez Gaetano Montefusco (Włochy), w imieniu 
stowarzyszenia „Avvocato del mare”, w sprawie zanieczyszczeń morza spowodowanych 
przez ścieki przybrzeżne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża obawę z powodu poważnego ryzyka skażenia morza i zagrożenia 
zdrowia publicznego, wynikającego z braku oczyszczalni ścieków w gminie Quarto (Neapol).
Wyraża także obawę z powodu niedoskonałości istniejącego systemu kanalizacji dla gminy 
liczącej 40 000 mieszkańców, przeznaczonego do odprowadzania ścieków do oczyszczalni 
ścieków położonych gdzie indziej, co w rzeczywistości powoduje tworzenie się otwartego 
szamba, które jest niezwykle niebezpieczne dla środowiska i zdrowia publicznego. Właściwe 
władze, na przykład regionalne władze Campanii, wydają zezwolenia na odprowadzanie 
nieprzetworzonych ścieków do morza. Składający petycję domaga się działania Unii 
Europejskiej w celu zatrzymania dalszego postępu tej katastrofy dla środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 listopada 2005 r.

Streszczenie opisu sytuacji:
Składający petycję opisuje sytuację w regionie Neapolu w związku z problemami 
dotyczącymi zbierania i odprowadzania/podłączenia wód ściekowych z regionu Neapolu do 
zakładu przetwarzania ścieków w Kumie, w szczególności problemami ścieków zebranych w 
gminie Quarto di Napoli (> 40 000 mieszkańców), które są prawdopodobnie spuszczane 
bezpośrednio do morza bez jakiegokolwiek przetworzenia.

Składający petycję zwraca się do instytucji europejskich o podjęcie w trybie pilnym działań w 
odpowiedzi na tę katastrofę ekologiczną.
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Wyjaśnienie sytuacji i działania Komisji:
Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1 wymaga (dla wszystkich 
aglomeracji powyżej 2 000 RLM2) posiadania sprawnie działającego systemu zbierania 
ścieków komunalnych, podłączonego do zakładu oczyszczania ścieków oraz wtórnego i/lub 
bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami art. 4 i/lub art. 5.
Ponadto produkty końcowe (oczyszczone ścieki i wyprodukowany osad ściekowy) procesu 
oczyszczania muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w dyrektywie i należy upewnić się, 
że nie będą mieć szkodliwego wpływu na środowisko.

Zgodnie z wymaganiami art. 3 i 4 dyrektywy3 wszystkie ścieki wyprodukowane w 
aglomeracjach o RLM ponad 15 000, dokonujących zrzutów do tak zwanych normalnych 
obszarów muszą być wyposażone w system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. Wszystkie ścieki są zbierane i podłączone do 
zakładu(ów) oczyszczania ścieków oraz poddawane oczyszczaniu wtórnemu. Niestety nie jest 
tak w przypadku aglomeracji Neapolu4.

Zgodnie z najnowszymi, dostarczonymi przez włoskie władze danymi posiadanymi przez 
Komisję, aglomeracja Neapolu liczy 4,5 milionów RLM i zrzuca ścieki do normalnego 
obszaru. Cztery zakłady oczyszczania ścieków: Napoli Est, Napoli Nord 
(Arzano/Cardito/Casavatore itd.), Napoli Ovest (Kuma), i Napoli San Giovanni służą tej 
aglomeracji do oczyszczania ścieków, ale oczyszczają jedynie 800 000 RLM. Reszta wód 
ściekowych produkowanych w Neapolu nie jest podłączona do zakładów oczyszczania 
ścieków (w tym gmina Quarto di Napoli). Dlatego aglomeracja Neapolu jest włączona do 
trwającego horyzontalnego postępowania w sprawie uchybienia przeciwko Włochom5.

Ponadto, jak ogłosiły Włochy, dwanaście (z 29) kąpielisk zostało zamkniętych na sezon 2004 
w gminach Neapol, Gugliano i Pozzuoli, co jest dodatkowym sygnałem, że ścieki są zrzucane 
bezpośrednio do wód bez jakiegokolwiek oczyszczenia.
Informacje dostarczone przez składającego petycję odnoszące się do gminy Quarto di Napoli i 
zakładu oczyszczania ścieków Napoli Ovest (Kuma) związane są z ww. trwającym 
postępowaniem w sprawie uchybienia i zostaną wykorzystane w tym kontekście.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 października 2006 r.

Jak już zaznaczono w komunikacie Komisji z dnia 30 listopada 2005 r., aglomeracja Neapolu 
jest włączona do trwającego horyzontalnego postępowania przeciwko Włochom w sprawie 

  
1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40.
2 RLM - równoważna liczba mieszkańców, tj. zanieczyszczenie organiczne wytworzone przez jedną osobę w 
ciągu jednego dnia.
3 oraz wymagania dotyczące systemów zbierania, zrzutów ścieków do zbiorników wodnych, referencyjne 
metody monitorowania (określone w załączniku I dyrektywy).
4 Aglomeracja Neapolu składa się z miasta Neapol i otaczających tę zurbanizowaną strefę osiedli, w tym gminę 
Quarto di Napoli.
5 Uchybienie odnosi się do naruszenia art. 3 i 4 dyrektywy 91/271/EWG, tzn. braku właściwego zbierania 
ścieków przez systemy zbierania, ich zbierania przez zakłady oczyszczania ścieków i zapewnienia oczyszczania 
wtórnego.
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uchybienia1 Postępowanie to dotyczy 468 aglomeracji (miast i miejscowości o liczbie 
mieszkańców powyżej 15.000), które naruszają wymogi dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
Komisja przesłała Włochom pierwsze pisemne ostrzeżenie.Odpowiedź włoskich władz jest 
obecnie przedmiotem oceny.

  
1 Uchybienie odnosi się do naruszenia art. 3 i 4 dyrektywy 91/271/EWG, tzn. braku właściwego zbierania 
ścieków przez systemy zbierania, ich zbierania przez zakłady oczyszczania ścieków i zapewnienia oczyszczania 
wtórnego.


