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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0396/2009 dėl vandens valymo įrenginių Cuma-Licola, Italija, 
kurią pateikė Italijos pilietis Salvatore Fatone, su 152 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl dvoko, kurį skleidžia vandens valymo įrenginiai, kuriais 
valoma didelė dalis Neapolio ir aplinkinių bendruomenių nuotekų. Peticijos pateikėjas 
informuoja, kad institucijos ignoravo demonstracijas, protestus, straipsnius spaudoje ir 
oficialius skundus arba politikai jais naudojosi tik tam, kad gautų politinės naudos. Tačiau 
nieko nedaroma šiai padėčiai pagerinti. Tik žiemą, kai uždaryti langai ir durys, Cuma-Licola
gyventojai išvengia dvoko. Peticijos pateikėjas teigia, kad įrenginiai veikia netinkamai ir 
teršiamas netoliese esančios jūros vanduo. Jis prašo Europos Parlamento padėti jo 
bendruomenei atkurti normalias gyvenimo sąlygas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Pagal Tarybos direktyvą 85/337/EB1 su pakeitimais dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), prieš 
duodant sutikimą projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl 
savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Miesto 
nuotekų valymo įrenginiai patenka į šios direktyvos taikymo sritį. 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5; OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
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Galimi kvapai, kuriuos skleidžia tokie miesto nuotekų valymo įrenginiai, turėtų būti vertinami 
PAV ataskaitoje; tačiau peticijos pateikėjas nepateikia jokios informacijos apie tai, ar tokia 
procedūra atlikta. Iš tikrųjų peticijos pateikėjas aiškiai nurodo, kad jis neabejoja dėl nuotekų 
valymo įrenginių buvimo; jis labiau nerimauja dėl jų tariamo netinkamo veikimo.

Direktyvoje 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)1 reikalaujama, 
kad į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų taip, kaip nustatyta 
leidimuose, kuriuose nurodytos ribinės vertės, grindžiamos geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, skirtais teršalų išmetimo prevencijai, o jeigu tai neįmanoma, – bendrai mažinti teršalų 
išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai. Teršalų išmetimo į orą, vandenį ir dirvožemį prevencija 
ar mažinimas turėtų būti nustatyti aplinkos apsaugos leidimuose, išduodamuose pagal TIPK 
direktyvą. Direktyva taikoma tam tikroms atliekų tvarkymo veiklos rūšims. Su tariamu 
netinkamu tokios rūšies nuotekų valymo įrenginių veikimu susiję klausimai turėtų būti 
sprendžiami taikant vietos skundų nagrinėjimo procedūrą pagal nacionalinių teisės aktų 
nuostatas.

Išvada

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti, kad buvo pažeista EB aplinkos 
apsaugos teisė.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticijos pateikėjo atsiųstoje papildomoje informacijoje pateikiami laikraščių („Il Mattino“, 
„La Repubblica“) pranešimai, kuriuose pabrėžiama, kad išleidžiant aptariamas nuotekas 
nesilaikyta nuotekų ribinių verčių, aplinkiniame regione užterštas maudyklų vanduo, todėl tai 
turėjo didelių ekonominių padarinių regiono turizmui. 

Nuotekų valymo klausimu ES aplinkosaugos teisės aktuose – Miesto nuotekų valymo 
direktyvoje – nustatyti aiškūs įsipareigojimai2:
 rinkti nuotekas visose gyvenvietėse („aglomeracijose“), turinčiose daugiau kaip 2 000 

gyventojų arba taršos nuotekomis ekvivalentų („gyventojų ekvivalentų“);
 valyti atliekas lygmeniu, priklausančiu nuo aglomeracijos dydžio ir teršiamų vandenų 

savybių; didžiojo Neapolio regiono, apimančio Pocuolį, atveju reikalaujamas valymo lygis 
– antrinis valymas3;

 taip eksploatuoti ir prižiūrėti vandens valymo įrenginius, kad jie atitiktų nustatytas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes – šiuo atveju nustatytas „antrinio valymo“ ribines vertes, 
o išleidžiamos nuotekos turi būti nuolat stebimos, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi 
reikalavimų; mažiausias mėginių skaičius ir orientaciniai stebėsenos metodai nurodyti 
direktyvoje;

 valstybės narės turi saugoti stebint nuotekų valymo įrenginius surinktą informaciją ir 
pateikti ją Komisijai pastarosios prašymu.

Peticijos pateikėjo suteikta informacija ir papildoma internete pateikiama informacija privertė 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
3 Nurodyta Direktyvos 91/271/EEB I priedo B dalies 1 lentelėje; smulkesnė informacija apie kitokias 
gyvenvietes ir teršiamus vandenis, vadinamus jautriomis zonomis, direktyvoje išdėstyta, bet čia neaptariama.
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Komisiją rimtai susirūpinti, ar tinkamai laikomasi Miesto nuotekų valymo direktyvos 
nuostatų. Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų informacijos apie Cuma nuotekų 
valymo įrenginių veikimą.

Valymo įrenginių skleidžiamo kvapo problema veikiausiai susijusi su netinkamu valymo 
įrenginių veikimu; nors Miesto nuotekų valymo direktyvoje nenustatyta konkrečių 
reikalavimų dėl kvapų, praktiškai tinkamai veikiantis įrenginys neturėtų kelti didelio dvoko. 
Todėl Komisija, vadovaudamasi Miesto nuotekų valymo direktyva, šiame etape pirmiausia 
stengsis užtikrinti, kad įrenginiai veiktų tinkamai. Komisija taip pat linkusi pastebėti, kad tais 
atvejais, kai nuotekoms netaikomi kiti Bendrijos ar valstybių narių teisės aktai, joms taikomos 
Atliekų pagrindų direktyvos nuostatos,1 ir kad šioje direktyvoje reikalaujama tvarkant atliekas 
vengti dvoko.

Išvada

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo suteiktą papildomą informaciją, Komisija paprašė Italijos 
valdžios institucijų informacijos apie atliekų tvarkymo įrenginių veikimą ir jų atitiktį Miesto 
nuotekų valymo direktyvai. Gavusi Italijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija papildomu 
pranešimu informuos Europos Parlamentą apie rezultatus.“

                                               
1 Direktyvos 2006/12/EB, OL L 114, 2006 4 27, 4 straipsnio 1 dalyje teigiama: „Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir 
nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai, visų pirma: . . b) nesukeliant triukšmo ar kvapų; . . ."


