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Ref.: Petiția nr. 0944/2009, adresată de Lorenza Ferraris, de cetățenie italiană, însoțită 
de trei semnături, privind un proiect de extracție petrolieră în parcul natural Valle 
Santa Croce e Alta Valle del Curone

1. Rezumatul petiției

Petiționara obiectează împotriva amplasării unei platforme de extracție petrolieră în Santa 
Croce și parcul natural Curone Valley, un sit de importanță comunitară (IT 20300006), 
exprimându-și îngrijorarea cu privire la daunele ecologice care ar rezulta. Ea menționează că 
un plan similar a fost deja respins și că de această dată o altă companie încearcă să obțină 
permisiunea de a extrage petrol. Ea mai susține că obiecțiile care au stat la baza neacceptării 
proiectelor inițiale rămân adevărate și dorește să se asigure că și acest proiect va fi respins de 
către autorități.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

În ceea ce privește legislația comunitară privind protejarea naturii, articolul 6 alineatele (3) și 
(4) din Directiva Consiliului 92/43/CE1 din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele) stabilește 
procedura care trebuie urmată de autoritățile naționale înainte de autorizarea planurilor sau a 
proiectelor care pot avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000 (sit de 
importanță comunitară sau arie specială de conservare). Autoritățile naționale sunt 
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responsabile pentru evaluarea unui proiect în ceea ce privește probabilitatea ca acesta să aibă 
un impact semnificativ asupra siturilor menționate mai sus și, dacă este cazul, pentru urmarea 
procedurii prevăzute în directivă înainte de aprobarea proiectului.

Petiționara menționează că, în acest caz, are loc o evaluare, în conformitate Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului1, cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM). Cu toate acestea, din informațiile furnizate de către 
petiționară, se pare că încă nu a fost acordată autorizarea pentru puțurile de petrol.

Responsabilitatea pentru punerea corectă în aplicare a legislației comunitare revine, în primul 
rând, statelor membre. Conform Tratatului, Comisia nu are prerogative de a substitui 
autoritățile statelor membre în activitățile de planificare și în deciziile lor, cum ar fi 
autorizarea puțurilor de petrol. În cazul în care petiționara va putea furniza dovezi de încălcare 
a legislației comunitare la o dată ulterioară, atunci Comisia va examina din nou acest caz.

Având în vedere faptul că procesul de aprobare a proiectului este încă în desfășurare, iar 
Comisia nu poate identifica nicio dovadă de încălcare a legislației comunitare în domeniul 
mediului din elementele prezentate în petiție, nu poate fi întreprinsă nicio acțiune 
suplimentară în acest stadiu.
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