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Om: Andragende 0396/2009 af Salvatore Fatone, italiensk statsborger, og 152 
medunderskrivere, om et vandrensningsanlæg i Cuma-Licola, Italien

1. Sammendrag

Andrageren klager over stank fra et vandrensningsanlæg, som renser en stor del af 
spildevandet fra Napoli og de omkringliggende kommuner. Andrageren oplyser, at
demonstrationer, protestaktioner, artikler i pressen og officielle klager ignoreres af 
myndighederne eller udnyttes af politikerne udelukkende med egen politisk vinding for øje.
Der bliver dog ikke af den grund gjort noget som helst for at forbedre situationen. Kun om 
vinteren, når døre og vinduer er lukkede, slipper befolkningen i Cuma-Licola for stanken.
Andrageren påstår, at anlægget ikke fungerer korrekt, og at det forurener havvandet i 
nærheden. Han anmoder Europa-Parlamentet om at hjælpe det lokale samfund med at få 
genskabt normale leveforhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Rådets direktiv 85/337/EØF1 som ændret om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (også kaldet direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet eller VVM-direktivet), projekter, som sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på 
miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, skal, inden der gives tilladelse, 
gøres til genstand for en vurdering af deres indvirkning på miljøet. Kommunale 

                                               
1 EFT L 175, 5.7.1985, s. 40. EFT L 73, 14.3.1997, s. 5. EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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spildevandsrensningsanlæg falder ind under direktivets anvendelsesområde.

Mulige lugte fra et sådant kommunalt rensningsanlæg burde have været vurderet i VVM-
rapporten. Andrageren oplyser imidlertid ikke, hvorvidt denne procedure blev gennemført.
Andrageren anfører ganske vist, at han ikke sætter spørgsmålstegn ved rensningsanlæggets 
eksistensberettigelse, men han er mere bekymret på grund af de anførte fejlfunktioner.

Ifølge direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 (IPPC) 
skal anlæg, som henhører under dets anvendelsesområde, drives i overensstemmelse med 
visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af anvendelsen af de 
bedste tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre og, hvor dette ikke er 
muligt, generelt begrænse emissioner og indvirkningen på miljøet som helhed. Forebyggelse 
eller begrænsning af emissioner til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet. Direktivet 
omfatter visse kategorier af affaldshåndteringsaktiviteter. Påstået fejlfunktion af et 
spildevandsbehandlingsanlæg af denne type er en sag, der bør behandles i en lokal 
klageprocedure i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

Konklusion

På grundlag af de fremlagte oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af EU's miljølovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009

"Supplerende oplysninger fremsendt af andrageren omfattede avisartikler ("Il Mattino", "La 
Repubblica"), hvori det var understreget, at de pågældende udledninger fra 
spildevandsrensningsanlægget ikke overholdt grænseværdierne for spildevandsudledninger og 
kontaminerede badevandet i det nærliggende område, som også havde alvorlige konsekvenser 
for turismen i regionen.

Hvad angår spildevandsrensning er der i EU's miljølovgivning klare og tydelige forpligtelser i 
henhold til direktivet om rensning af byspildevand2:
 Opsamling af spildevand i alle boligområder ("byområder") med over 2000 indbyggere 

eller tilsvarende i forhold til spildevandsforurening ("personækvivalenter").
 Spildevandsrensning med et rensningsniveau, der afhænger af byområdets størrelse og det 

berørte vandområdes karakteristika. For Napoli og omegn, herunder Pozzuoli, er det 
påkrævede rensningsniveau sekundær rensning3.

 Spildevandsrensningsanlæg skal drives og vedligeholdes, således at de overholder en 
række fastsatte emissionsværdier, i dette tilfælde for "sekundær rensning", og under 
iagttagelse af regelmæssig overvågning af udledningerne for at sikre overholdelse. Det 
minimale antal prøver og referencemetoder til overvågning er fastsat i direktivet.

 Medlemsstaterne skal opbevare de oplysninger, der er indsamlet gennem overvågning af 
spildevandsrensningsanlæg, og stille dem til rådighed for Kommissionen efter anmodning.

                                               
1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135, 30.5.1991.
3 Specificeret i bilag I.B, tabel 1, i direktiv 91/271/EØF. Oplysninger om andre boligområder og berørte 
vandområder er indeholdt i direktivet, men ikke nævnt her.
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De oplysninger, som andrageren har fremlagt, samt yderligere oplysninger på internettet har 
fået Kommissionen til at sætte spørgsmålstegn ved, om kravene i direktivet om rensning af 
byspildevand er opfyldt fuldt ud. Kommissionen har anmodet de italienske myndigheder om 
oplysninger vedrørende driften af spildevandsrensningsanlægget i Cuma.

Hvad angår spørgsmålet om lugtgener fra rensningsanlægget er dette tilsyneladende forbundet 
med mangelfuld drift af rensningsanlægget. Selv om direktivet om rensning af byspildevand 
ikke indeholder krav om håndtering af lugtgener, bør et velfungerende rensningsanlæg i 
praksis ikke være skyld i større lugtgener. Kommissionen vil derfor på dette tidspunkt 
fokusere på at sikre, at rensningsanlægget fungerer optimalt og i overensstemmelse med 
kravene i direktivet om rensning af byspildevand. Kommissionen ønsker endvidere at 
bemærke, at bestemmelserne i affaldsrammedirektivet1 finder anvendelse på spildevand, hvis 
det pågældende spildevand ikke er dækket af EU-lovgivning eller national lovgivning, og at 
det i henhold til dette direktiv kræves, at rensningsanlæg skal undgå at forårsage lugtgener fra 
affaldshåndteringen.

Konklusion

I lyset af de supplerende oplysninger, som andrageren har fremlagt, har Kommissionen 
anmodet de italienske myndigheder om oplysninger om driften af 
spildevandsrensningsanlægget og anlæggets opfyldelse af kravene i direktivet om rensning af 
byspildevand. Når Kommissionen har modtaget svar fra de italienske myndigheder, vil den
informere Europa-Parlamentet om resultaterne af den yderligere kommunikation."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

Kommissionen konkluderede i sin tidligere meddelelse,

 at i lyset af de oplysninger, som andrageren havde fremlagt, og de yderligere oplysninger, 
der er tilgængelige på internettet, var Kommissionen stærkt bekymret over, hvorvidt 
bestemmelserne i direktivet om rensning af byspildevand2 overholdes korrekt;

 at den har anmodet de italienske myndigheder om oplysninger vedrørende driften af 
spildevandsrensningsanlægget i Cuma.

Det fremgår af de oplysninger, der nu foreligger, at driften af spildevandsrensningsanlægget i 
Cuma vitterligt ikke er i overensstemmelse med direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren og de resultater af tilsyn, som de italienske 
myndigheder på anmodning har fremlagt, har Kommissionen konkluderet, at  

                                               
1 Direktiv 2006/12/EF, EUT L 114, 27.4.2006, artikel 4, stk. 1: "Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, 
og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet, idet der navnlig ikke må 
… litra b: forårsages gener ved støj eller lugt …"
2 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135, 30.5.1991.
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spildevandsrensningsanlægget i Cuma ikke fungerer i overensstemmelse med artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØF og den overvejer at indlede en overtrædelsesprocedure mod Italien.


