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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0396/2009, którą złożył Salvatore Fatone (Włochy) z 152 podpisami,
w sprawie instalacji oczyszczania wody w Cuma-Licola we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża niezadowolenie z powodu fetoru wydobywającego się z instalacji 
oczyszczania wody, która jest przeznaczona do oczyszczania znacznej ilości ścieków 
odprowadzanych z Neapolu i przylegających do niego gmin. Informuje on, że demonstracje, 
protesty, artykuły w prasie oraz oficjalne skargi są ignorowane przez instytucje lub 
wykorzystywane przez polityków wyłącznie do osiągnięcia korzyści politycznych. Jednakże 
nie podejmuje się żadnych działań, aby poprawić tę sytuację. Mieszkańcy obszaru Cuma-
Licola nie są narażeni na nieprzyjemny zapach wyłącznie zimą, gdy drzwi i okna są 
zamykane. Składający petycję utrzymuje, że przedmiotowa instalacja nie funkcjonuje 
prawidłowo oraz że zanieczyszcza ona pobliskie wody morskie. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o udzielenie pomocy jego społeczności i umożliwienie powrotu do normalnych 
warunków życia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1, z późniejszymi zmianami, w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17.
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naturalne (znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 
dyrektywa OOŚ) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne 
między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie 
w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia. Komunalne oczyszczalnie 
ścieków wchodzą w zakres tej dyrektywy.

Potencjalne nieprzyjemne zapachy wydobywające się z tego rodzaju komunalnej oczyszczalni 
ścieków należało ocenić w sprawozdaniu z procedury OOŚ. Jednakże składający petycję nie 
przekazuje żadnych informacji na temat tego, czy tego typu procedura została 
przeprowadzona. Co więcej, składający petycję jasno stwierdza, że nie kwestionuje istnienia 
przedmiotowej oczyszczalni ścieków – bardziej niepokoi go jej domniemane nieprawidłowe 
działanie.

Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 (dyrektywa IPPC) stanowi, że instalacje wchodzące w jej zakres muszą działać 
zgodnie z pozwoleniami, w tym z granicznymi wielkościami emisji opracowanymi na 
podstawie najlepszych dostępnych techniki (BAT), mającymi na celu zapobieganie 
powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na 
środowisko jako całość. Dlatego też zapobieganie emisjom lub ograniczanie ich skutków dla 
powietrza, wody i gleby powinno odbywać się za pośrednictwem pozwoleń środowiskowych 
wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC. Przedmiotowa dyrektywa obejmuje określone 
kategorie działań związanych z gospodarką odpadami. Kwestia rzekomego nieprawidłowego 
działania oczyszczalni ścieków tego rodzaju powinna być rozpatrywana w ramach lokalnej 
procedury składania skarg zgodnie z przepisami krajowymi.

Wniosek

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Informacje uzupełniające przesłane przez składającego petycję objęły raporty prasowe („Il 
Mattino”, „La Republica”) podkreślające, że obecne zrzuty z oczyszczalni ścieków nie 
przestrzegają dopuszczalnych wartości przewidzianych dla zrzutów ścieków, przez co 
zanieczyszczają kąpieliska w sąsiednim regionie, oznaczając poważne implikacje 
ekonomiczne dla turystyki w regionie.
Co się tyczy oczyszczania ścieków, prawodawstwo UE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego przewiduje jasno określone obowiązki ustanowione w dyrektywie dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych2:
 obowiązek oczyszczania ścieków dla wszystkich obszarów mieszkalnych („aglomeracji”) 

zamieszkałych przez ponad 2 000 mieszkańców lub równoważną liczbę wyważoną 
w zanieczyszczeniu ścieków („równoważne liczby mieszkańców”);

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8
2 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
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 obowiązek oczyszczenia ścieków, przy czym poziom oczyszczania zależy od wielkości 
aglomeracji i od cech zanieczyszczonych wód; w przypadku regionu Neapolu 
obejmującego Pozzuoli wymagany poziom oczyszczenia to oczyszczanie wtórne1;

 obowiązek takiego eksploatowania i utrzymywania oczyszczalni ścieków, aby działały 
w zgodzie z ustanowionymi wartościami emisji – w tym wypadku „oczyszczanie wtórne” 
– i podlegały regularnemu monitoringowi zrzutów w celu weryfikowania tej zgodności; 
minimalna liczba próbek oraz zalecane metody monitorowania zostały określone 
w dyrektywie;

 państwa członkowskie powinny przechowywać informacje zgromadzone podczas 
monitorowania oczyszczalni ścieków i udostępniać je na żądanie Komisji.

Informacje dostarczone przez składającego petycję oraz dodatkowe informacje dostępne 
w Internecie wzbudziły u Komisji poważne obawy co do przestrzegania przepisów dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja zwróciła się do władz Włoch, aby 
dostarczyły informacje na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Cumie.

Co się tyczy kwestii brzydkiego zapachu wydobywającego się z oczyszczalni ścieków, 
najwyraźniej jest on związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni. Choć 
dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nie ustanawia żadnych wymogów 
odnoszących się do sposobu postępowania w razie wystąpienia uciążliwości zapachowej, 
właściwie funkcjonująca oczyszczalnia w praktyce nie powinna powodować poważnych 
problemów z brzydkim zapachem. Dlatego na obecnym etapie Komisja skupi się na 
zapewnieniu właściwego funkcjonowania oczyszczalni zgodnego z dyrektywą dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja pragnie również zauważyć, że przepisy 
ramowej dyrektywy w sprawie odpadów2 dotyczą ścieków niepodlegających innemu 
prawodawstwu Wspólnoty ani innemu ustawodawstwu krajowemu, oraz że dyrektywa ta 
wymaga unikania uciążliwego brzydkiego zapachu w toku unieszkodliwiania odpadów.

Wniosek

W świetle dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
zwróciła się do władz Włoch, aby udzieliły informacji na temat funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków i przestrzegania przez nią dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
Po otrzymaniu odpowiedzi od władz Włoch Komisja poinformuje Parlament Europejski 
o wynikach w dodatkowym komunikacie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja stwierdziła we wcześniejszym komunikacie:

                                               
1 Obowiązek określony w załączniku I. B, tabela 1 dyrektywy 91/271/EWG; szczegóły dotyczące innych 
obszarów zamieszkanych i zanieczyszczonych wód na obszarach wrażliwych zostały określone w dyrektywie, 
lecz nie są tu poruszane.
2 Dyrektywa 2006/12/WE, Dz.U. L 114 z 27.4.2006, art. 4 ust. 1: „Państwa członkowskie podejmują niezbędne 
środki w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu 
oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu, w szczególności: 
[...] b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy;”.
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 że w świetle informacji dostarczonych przez składającego petycję oraz dodatkowych 
informacji dostępnych w Internecie nabrała poważnych obaw co do przestrzegania 
przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1;

 że zwróciła się do władz Włoch, aby dostarczyły informacje na temat funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków w Cumie.

Z obecnie dostępnych informacji wynika, że rzeczywiście oczyszczalnia ścieków w Cumie 
nie działa zgodnie z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, 91/271/EWG.

W oparciu o informacje dostarczone przez składającego petycję i monitorowanie wyników 
otrzymanych od władz włoskich Komisja stwierdza, że działalność oczyszczalni ścieków w 
Cumie nie jest zgodna z art. 4 dyrektywy 91/271/EWG i rozważa wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Włochom.

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.


