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Betreft: Verzoekschrift 0396/2009, ingediend door Salvatore Fatone (Italiaanse 
nationaliteit), ondersteund door 152 medeondertekenaars, over een 
waterzuiveringsinstallatie in Cuma-Licola, Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de stank die uitgaat van een waterzuiveringsinstallatie waar een groot deel 
van het afvalwater uit Napels en de omringende gemeenten wordt behandeld. Hij stelt dat 
demonstraties, protestacties, persartikelen en officiële klachten worden genegeerd door de 
bevoegde instanties en door politici uitsluitend worden gebruikt voor politiek winstbejag. Er 
wordt in elk geval niets ondernomen om de situatie ter plaatse te verbeteren. Alleen in de winter, 
wanneer ramen en deuren gesloten zijn, blijven de inwoners van het gebied rond Cuma-Licola 
gespaard van de stank. Indiener beweert dat de installatie niet naar behoren functioneert en het 
zeewater in de buurt vervuilt. Hij vraagt het Parlement om hulp zodat de inwoners van de streek 
weer op normale wijze kunnen leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend onder de naam 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn), moeten projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz.40; PB L 73 van 14.3.1997, blz.5; PB L 156 van 25.6.2003, blz.17.
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onderworpen aan een beoordeling van die effecten voordat een vergunning wordt verleend. 
Zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater vallen binnen het toepassingsbereik van deze 
richtlijn.

Eventuele geuren die door een dergelijke zuiveringsinstallatie voor stedelijk afvalwater worden 
verspreid, hadden beoordeeld moeten worden in de milieueffectrapportage. Indiener verstrekt 
echter geen enkele informatie in antwoord op de vraag of een dergelijke procedure is uitgevoerd. 
Indiener geeft zelfs duidelijk aan dat hij geen bezwaar heeft tegen het bestaan van de 
zuiveringsinstallatie op zich; hij meent alleen dat deze niet naar behoren werkt en daar maakt hij 
zich zorgen over.

Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1 (IPPC) 
vereist dat installaties die binnen het toepassingsgebied vallen worden geëxploiteerd conform 
vergunningen, met inbegrip van emissiegrenswaarden op basis van de beste beschikbare 
technieken (BAT), die zijn ontwikkeld met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn 
geheel te voorkomen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken. Het voorkomen 
of beperken van emissies in de lucht, het water of de bodem is dan ook een aspect dat dient te 
worden opgenomen in de milieuvergunningen die overeenkomstig de IPPC-richtlijn worden 
afgegeven. De richtlijn behandelt bepaalde categorieën afvalbeheersactiviteiten. Een vermeend 
defect aan een waterzuiveringsinstallatie van dit type is een zaak die moet worden behandeld 
conform de ter plaatse geldende klachtenprocedure, overeenkomstig de nationale bepalingen.

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie geen inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving constateren.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Indiener heeft aanvullende informatie gestuurd, waaronder krantenartikelen ("Il Mattino", "La 
Repubblica"). Hierin wordt benadrukt dat de lozingen van de waterzuiveringsinstallatie 
momenteel niet voldoen aan de grenswaarden voor afvalwaterlozingen. Hierdoor zijn 
zwemwateren in het nabijgelegen gebied vervuild geraakt, wat ook ernstige economische 
gevolgen heeft gehad voor het toerisme in het gebied.

Voor de behandeling van afvalwater kent de communautaire milieuwetgeving duidelijke 
verplichtingen onder de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2:
 Opvang van afvalwater in alle woongebieden ('agglomeraties') met meer dan 2 000 inwoners 

of het equivalent daarvan in verontreinigd afvalwater ('inwonerequivalenten');
 Behandeling van stedelijk afvalwater, waarbij het behandelingsniveau afhangt van de grootte 

van de agglomeratie en de kenmerken van de betrokken wateren; voor Napels en omgeving,
met inbegrip van Pozzuoli, is secundaire behandeling3 vereist;

 Waterzuiveringsinstallaties dienen zo te worden geëxploiteerd en onderhouden dat ze 
voldoen aan vastgestelde emissiegrenswaarden, in dit geval die voor ‘secundaire 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991.
3 Gespecificeerd in bijlage I.B, tabel 1, van Richtlijn 91/271/EEG; de eisen voor andere woongebieden en getroffen 
wateren die zijn aangemerkt als kwetsbare gebieden zijn vastgelegd in de richtlijn, maar worden hier niet behandeld.
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behandeling’, en de lozingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd om zeker te weten
dat de wetgeving wordt nageleefd; het minimumaantal monsters alsmede de te hanteren 
referentiemethoden voor controle zijn vastgelegd in de richtlijn;

 Lidstaten dienen de informatie die bij de controle van waterzuiveringsinstallaties wordt 
verzameld te bewaren en na ontvangst van een verzoek daartoe ter beschikking van de 
Commissie te stellen.

De informatie van indiener en de aanvullende informatie die beschikbaar is op het internet 
vormen voor de Commissie een grond voor ernstige twijfel ten aanzien van de vraag of de 
bepalingen van de Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater wel goed worden nageleefd. De 
Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten dan ook verzocht om inlichtingen over het 
functioneren van de waterzuiveringsinstallatie in Cuma.

De stank die door de zuiveringsinstallatie wordt verspreid, lijkt verband te houden met het 
gebrekkige functioneren van de zuiveringsinstallatie; hoewel de afvalwaterrichtlijn geen eisen 
stelt ten aanzien van stankbeheersing als zodanig, zou een goed functionerende installatie in de 
praktijk geen ernstige stankhinder moeten veroorzaken. De Commissie zal zich in dit stadium 
dan ook richten op het waarborgen van het goed functioneren van de installatie in 
overeenstemming met de afvalwaterrichtlijn. De Commissie wil ook graag opmerken dat de 
bepalingen van de kaderrichtlijn afval1 van toepassing zijn op afvalwater wanneer dit niet binnen 
het toepassingsbereik van andere communautaire of nationale wetgeving valt, en dat deze 
richtlijn vereist dat bij de behandeling van afval stankhinder wordt vermeden.

Conclusies

Gezien de aanvullende informatie die indiener heeft aangeleverd, heeft de Commissie de 
Italiaanse autoriteiten verzocht om informatie over het functioneren van de 
waterzuiveringsinstallatie en de naleving van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater. Nadat zij het antwoord van de Italiaanse autoriteiten heeft ontvangen zal de 
Commissie het Europees Parlement in een aanvullend antwoord op de hoogte stellen van de
uitkomsten.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie stelde in haar vorige mededeling:

- Naar aanleiding van de informatie van indiener en de aanvullende informatie die 
beschikbaar is op internet ontstond bij de Commissie ernstige twijfel ten aanzien van de 
vraag of de bepalingen van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2

wel goed worden nageleefd.

- De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten verzocht om inlichtingen over het 
functioneren van de waterzuiveringsinstallatie in Cuma.

                                               
1 Richtlijn 2006/12/EG, PB L114 van 27.4.2006, artikel 4, lid 1: "De lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de 
gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben, en met name. . . b) zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken; . . ."
2 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991.
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Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie in Cuma inderdaad niet 
functioneert conform de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater.

Naar aanleiding van de informatie van indiener en de resultaten van het onderzoek door de 
Italiaanse autoriteiten concludeert de Commissie dat de waterzuiveringsinstallatie in Cuma niet 
functioneert in overeenstemming met artikel 4 van richtlijn 91/271/EEG op grond waarvan zij 
overweegt tegen Italië een inbreukprocedure te starten.


